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No Caderno de TV,

você irá encontrar

reportagens picantes

com os astros das tale-

novelas. O artista ao

lado 6 Mrcos Pimenta,

que interpreta dois

personagens em

Amazônia. Ainda esta

edição você terá um

pôster de Tony Ramos.
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ALE distribuiu relatório

de atividades deste ano

A Assembléia Legislativa

realizou durante este ano

201 sessões, entre ordiná-

rias, extraordinárias, se-

cretas, solenes e espe-

ciais, aprovando oito

emendas à Constituição

do Estado, 80 leis, quatro

resoluções legislativas,

quatro decretos legislati-

vos, 22 atos da Mesa Dire-

tora, 18 moções, 29 indi-

cações, 125 projetos de

lei e 1.328 requerimentos.

Estes dados foram distri-

buidos ã imprensa pela

presidência da ALE, na

sessão de encerramento

do período legislativo. O

detalhe importante foi a

realização de todas as ses-

sòes previstas, portanto,

fato rotineiro, o que não

aconteceu no ano passa-

do, deixando um saldo ne-

gativo à imagem do Parla-

mento. neste ano também

foram entregues quatro

títulos de Cidadão do

Amazonas.

Fieam: meta é discutir a Amazônia

Solenklade da posse dos dtrtow das Coordsnaaonas da Ream

Átila Lins alertou

contra demarcação

0 deputado federal Átila

Lins, em pronunciamento

da tribuna da Câmara, aler-

tou as autoridades federais

para o drama vivido pela

população interiorana do

Amazonas, especialmente

nas áreas a serem destina-

das à constituição da reser-

va lanomami. O parlamen-

tar fez questão de destacar

a revolta da população do

Alto Solimões e tachou de

ridícula a decisão de renún-

cia à vigilância de fronteiras,

entregando imenso territó-

rio a reduzido grupo de ín-

dios (página 3)

LEIA NESTA EDIÇÃO:

DÓLAR COMERCIAL

COMPRA: 933,00

VENDA 937,00

DÓLAR PARALELO:

COMPRA: 940,00

VENDA: 960,00

DÓLAR TURISMO

COMPRA: 930,00

VENDA: 960,00

As águas do rio Negro no

Porto de Manaus subiram

mais 03cm nas últimas 24 horas.

A cota em relação ao nível

do mar é de 18.16m

Descoberta 
genética

poderá 
combater câncer

Cientistas do Instituto

Ludwig de Pesquisa do

Câncer de Bruxelas, Bélgi-

ca, descobriram, nas célu-

Ias de um paciente porta-

dor de melanoma, uma

substância que estimula

um potente ataque anti-

câncer. Essa descoberta

no campo da genética po-

de ajudar os cientistas a

desenvolver uma vacina

capaz de estimular o sis-

tema imunológico de

combate ao melanoma —

uma forma mortal de cán-

cer de pele. Para o pesqui-

sador do Instituto, Thierry

Boon, os resultados de la-

boratório foram conside-

rados satisfatórios, e po-

deráo levar ao desenvolvi-

mento de uma vacina ex-

perimental capaz de tra-

tar pelo menos 10 por

cento dos pacientes com

melanoma (mais deta-

lhes na página 2)
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Pagamento de 
pessoal

faz Governo Federal

recorrer ao Tesouro

O contingenciamento do

orçamento da União e a

pressão dos órgãos que já

esgotaram suas dotações,

para pagamento do pes-

soai este mês, obrigou o

Governo a recorrer, pela

primeira vez neste ano, ao

resultado das aplicações

das disponibilidades do

Tesouro nacional, no Ban-

co Central do Brasil, para

financiar despesas. Até

agora, esses recursos

eram aplicados exclusiva

Ma solenidade de posse

dos novos diretores das

Coordenadorias da Fede-

raçào das Indústrias do

Estado do Amazonas, o

governador do Estado,

Gilberto Mestrinho, desta-

cou a necessidade de ado-

çào de normas pela

Fieam, para formação de

quadros especializados,

na busca do aperfeiçoa-

mento para a solução dos

problemas da Amazônia.

O vice-governador e presi-

dente do órgão, Francisco

Garcia, disse que está

acompanhando de perto

todas as mudanças ocor-

ridas no contexto nacio-

nal e atento às exigências

da nova realidade sócio-

econômica nacional. A

principal função das Coor-

denadorias é estudar, dls-

cutir e apresentar alterna-

tivas que possam aprimo-

rar o processo industrial

da região e consolidar a

Zona Franca diante do no-

vo plano do Governo Fede-

ral (Economia)

IMA realizará estudos

para 
criação de reservas

O Instituto de Desenvol-

vimento dos Recursos ria-

turais e Proteção Ambien-

tal do Amazonas (IMA) vai

iniciar, no próximo ano,

estudos em áreas pré-

selecionadas nas calhas

dos rios Purus, Juruá, Ma-

deira e Solimões, para

criação de Florestas Esta-

duais de Produção. Essas

áreas seráo de uso múlti-

pio e possibilitarão lazer,

turismo, conservação,

preservaçáo e produção

florestal, de acordo com

plano de manejo pré-

estabelecido pelo Gover-

no do Estado. O manejo

de base sustentável é um

pré-requisito fundamental

na execução do plano,

porque o governo terá os

controles da área e sobre

a exploração pela iniciati-

va privada e produtores

florestais, mediante o

cumprimento de exigên-

cias especificas (leia na

página 7)

mente no resgate de titu-

los da divida pública. En-

tretanto, com a nova

orientação, o ministro da

Economia, Marcilio Mar-

ques Moreira, o Governo

pediu autorização ao Con-

gresso para que, cerca de

Cr$ 540 bilhões, sejam

empregados no pagamen-

to de pessoal, deixando de

constituir receita para re-

forçar o superávit de cai-

xa do Tesouro (leia na

página 2)

A demarcação indiscriminada das reservas indígenas

á contra o turismo ecológico na Amazônia.

JUSTIÇA 
— Informações FILATELIA — Tudo sobre se-

atualizadas sobre a rotina do los, na coluna de Nelson Porto.

Judiciário amazonense. Co- Leitura obrigatória dos amantes

nheça mais detalhes na pági- filatélicos amazonenses. Página

na 9, segundo caderno. 11, do segundo caderno.

RODA VIVA - Troca de

idéias e comentários do que

está acontecendo no mundo

da música nacional. Detalhes

no segundo caderno.
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A demarcacfio indiscriminada das reserves indigenes

6 contra o turismo eco!6gico na Amazdnia.
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Russo analisa 270 dias de administração

Cientistas desenvolvem

vacina contra o câncer

uma descoberta no campo

da genética pode ajudar os

cientistas a desenvolver
urna vacina capaz de esti

mular o sistema imunológi

c o a combater o melanoma

uma forma mortal de

câncer de pele e outras

manifestações da doença

Cientistas do Instituto Lud

wig de Pesquisa de Câncer

de Bruxelas. Bélgica, desço

brinam nas células de um

paciente portador de mela

numa unia substância que
estimula um potente ata

que anticáncer Os resulta

aos da descoberta poderão
levar ao desenvolvimento

de uma vacina experimen

tal capaz de tratar pelo me

nos 10% dos pacientes < om
melanoma afirmou o pes

quisador Thierry Boon

Segundo a Academia Ame

ricana de Dermatologia, a

incidência do melanoma es

ta crescendo mais rapida

mente que as manifesta

çôes de outros tipos de cân

cer l'm numero estimado
de 32 nul norte americanos

desenvolveu a doença este

ano, dos quais 6 500

morreram
A principal causa do mela

noma é a exposição aos

raios ultravioleta Especia

listas afirmam que a inci

dência da doença pode au
mentar caso a camada de

ozônio - 
que impede a pas

sagem dessa radiação —

continue a diminuir

00 gene descoberto por
Bonn provoca a formação

de uma proteína na superfi

cie das células do melano

ma Testes mostraram que a

proteína, em combinação

com uma substância produ
zida pelo organismo, esti

mula as células do sistema

imunológico a atacar e des

truir as células de câncer

que cresciam em cultura

A engenharia genética de

verá ser usada para produ
zir uma vacina contendo cé

lulas com a proteína pre
sente no melanoma, assim

como outras substâncias

destinadas a estimular uma

resposta imunológu ,i

êhí

ORGANIZA SUAS FESTAS

ALUGA MATERIAIS

TROPICAL BUFFET LTDA
Decoração com flores artificiãis importadas

Decoração em igrejas, clubes e residências

' 
Decoração com motivos infantis

FONE 233 4675AV. TARUMÃ, 922

MANAUS - AMAZONAS

METALORGICA

M sói/ms

Fabricação de:
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LAVANDERIA & TOALHEIRC

f Carajás

Lavagem, higienizaçáo de todo® os tipos

de enxovais / Lnvamos todo tipo de

cortinas e tapetes, s Alugamos

roupa de cama mesa e banho.

PREÇOS ESPECIAIS PARA

Hotéis, Motéis, Restuarantes, Etc.

Instalações mais

modernas de Manaus.

ESTRADA DA CIDADE NOVA, Km 01, n° 44

FONE: 651-2693 
• FAX (092)651-1745

MANAUS - AMAZONAS

Refrigeração Neves Lida.

Oferecemos serviços de manutenção

e consertos em ar-condicionado,

geladeira, câmaras frigoríficas

expositores, freezer, bebedouros e

minicentrais de ar-condicionado.

GARANTIMOS NOSSOS SERVIÇOS

Compramos geladeiras, freezers,

e ar-condicionados 
queimados ou

com defeito.

FONES: 23^2872 ou 622 3684 BIP 47 A

FALAR COM ROBERTO OU MIRTES.

LAVANDERIA LIU

Sob nova direção, avisa aos seus clientes

e aos moradores do Campos Eliseos,

Ajuricaba, Belvedere, D. Pedro, Débora,

Kíssia e adjacências, que está com

uma promoção de Natal:

QUALQUER PEÇA PARA LAVAGEM

PAGA-SE APENAS 400,00

ATENDEMOS A DOMICILIO

RUA CONSTANUNOPLA, LOJA 6

CENTRO - COML DO CAMPOS ELISEOS.

FONE: 238-3829 - MANAUS-AM

Ao completar 270 dias

de administração, Arnal

do Russo afirmou que
comandar os destinos da

saúde no Estado foi seu

maior desafio, porém,
muito já foi feito ciara

resgatar a credtbiliaade

do órgào junto ao povo

que procura os serviços

e se a saúde saiu do caos

e ressurge com novos

horizo 'es, todos nós de

vemos ao governo Gil

berto Mestrinho que ad

ministra este Estado de

forma singular com

muita racionalidade e

faz uma política voltada

para a melhoria de seu

povo.
Ao decretar estado de

calamidade pública na

saúde, o governador Gil

berto Mestrinho deter

minava um prazo de

trinta dias para que a

saúde saísse do fundo

do poço em que se en

contrava, com os atendi

mentos 
precários 

e a fal

ta total ae materiais para
atendimento na urgên

cia e demais unidades,

mas graças ao desempe-

nho da administração

Arnaldo Russo, hoje o

quadro aparece de mu

ma forma equilibrada

apesar do advento da có

lera, demonstrando que

com firme vontade e tor

ça de trabalho os objeti-

vos são alcançados

URGfrCIA:

DESCENTRALIZAÇÃO

COMO SOLUÇÃO

As primeiras providên
cias em relação a atendi-

mento de saúde foram

tomadas em cima do

quadro de urgência e

emergência, onde os

prontos socorros de refe-

rència: 28 de Agosto e

HUGV não suçortavam

mais a grande demanda

Numa reunião onde jun-
taram forças as institui-

çôes de saúde do Estado,

a Sesau iniciou os aten

dimentos periféricos de

urgência, com a implan

taçâo dos Serviços de

Pronto Atendimento nos

bairros da Compensa, Ci-

dade Nova e Alvorada I.

Estas unidades funcio-

nando, além de desafo-

gar os grandes prontos
socorros, facilitou a pro-
cura dos serviços para a

população cada vez

mais carente Os SPAs

funcionam 24 horas,

com escala de plantões e

uma equipe multiprofis

sional Ali, os casos de

pequenas cirurgias são

resolvidos e os mais gra

ves referenciados para
as grandes unidades,

num sistema totalmente

controlado através de

um serviço de remoção

de pacientes e de inter

nação hospitalar.

SIATE: HM DA

ESPERA PARA

IAÇA0INTERNAÇA

O Sistema Integrado de

Atendimento de Saúde

foi iniciado à partir do

mês de maio com o obje-

tivo de controlar as ín-

ternaçôes e principal-

mente os leitos hospita

lares 
que 

ainda são em

quantidade inferiores

para a demanda do

Estado.

O Siate funciona de for

ma racional, com ur..

sistema computadoriza

do e um controle total de

internações evitando as

sim a falta de leitos para

pacientes necessitados

do serviço. Hoje são 9

ambulâncias trabalhan

do 24 horas e a partir de

1992 este número será

de 25.
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Governo vai recorrer a

disponibilidades no BC

O contingenciamento do

orçamento da União e a

pressão dos órgãos que já
esgotaram suas clotaçòes

para pagar a folha de pes
soai este mês, obrigou o go
verno a recorrer, pela pri
meira vez nesté ano, ao re-

sultado das aplicações das

disponibilidades do Tesou

ro Nacional no Bancoa Cen

traí para financiar despe

sas Até agora, esses recur
sos eram aplicados exclusi-

vãmente no resgate de titu-

los da dívida pública.
Com a nova orientação, o

ministro da Economia M1"1-

DIVISÃO

REPRESENTAÇÃO COMÍRCIO E

INDUSTRIA DE DIVISÓRIAS LTDA

ALTA TECNOLOGIA

E MAO DE OBRA

ESPECIALIZADA
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DIVISÓRIAS ^ FORROS ^ PISOS E REVESTIMENTOS

FALE COM QUEM ENTENDE:

Rua Duque de Caxias, 503 - Centro - Fones: 234 6943 - 232-9290 - 232-8779

cilio Marques Moreira, pe
diu autorização ao Congres

so para que, do total apura

do de Cr$ 4,6 trilhões das re

munerações do Tesouro,

cerca de Cr$ 540 bilhões se

jam empregados no paga
mento de pessoal, deixando

de constituir receita para re

forçar o superávit de caixa

do Tesouro

Segundo o projeto de lei
enviado ao Congresso, o Mi
nistério da Aeronáutica foi
beneficiado com CrJ 172,1
bilhões, liderando a lista
dos ministérios Até a Presi
dècia da República foi bene-
ficiada, recebendo um re
forço no seu caixa de de
zembro para pagar pessoal
de Cr$ 38.4 bilhões

governo foi obrigado a

complementar até as dota

ções orçamentárias de ór

gãos e entidade em extin

çâo, dissolução oun privati
zação, com a destinação de

outros Cr$ 115,7 bilhões O

Ministério da Infra

Estrutura recebeu um adi

cional de Cr$ 89,3 bilhões; o

da Marinha, de CrS 87,4 bi

lhões; e o das Relações Exte

riores, de Cr$ 23 bilhões

Os Ministérios da Açãõ So-

ciai, Economia, Educação,

Justiça e Saúde receberão

dotação adicional entre CrJ

bilhão e CrS 7 bilhões

O remanejamento dessas
verbas, se autorizado pelo
Congresso, nào representa
rá, entretanto, ampliação
da dotação prevista no orça
mento 

para 
o pagamento de

pessoal Ou seja, mesmo re

correndo aos Cri 540 bi

lhões, o teto para a folha de

pessoal continua em Crí 7,3
trilhões.

INSS poderá

cancelar 500 mil

aposentadorias

O Instituto Nac ional do Se

guro Social (INSS) poderá
cancelar cerca de 500o mil
aposentadorias de trabalha
dores urbanos que estão de

positadas em contas corren
tes na rede bancária há três

meses e não foram retira

das O presidente do Institu
to, Jose Arnaldo Rossi, disse

que essas aposentadorias
têm várias irregularidades
— a maior parte dos benefi
ciados já morreu e continua
recebendo Rossi entregou

ao presidente do Congresso,
senador Mauro Benevides

(PMDB/CE), um documento
com 119 providências que o
INSS está adotando para coi
bir as fraudes na Previdén

cia Social.

No caso o josentado
rias que são creditadas em
conta corrente, na rede ban
caria, o presidente do INSS
observou que a apuração
das irregularidades ainda
vai demorar 

'Os 
bancos ale

gam sigilo bancário e não
fornecem as informações
cadastrais', explicou Rossi.
Ele disse que ainda existem
fraudes na Previdência So
ciai, mas garantiu que hou
ve progressos em alguns ca
sos Acabaram as irregula
ridades no pagamento de
indenizações trabalhistas',
disse Rossi atribui essa vi-
tória aos novos controles
dos processos judiciários e
á atuação da Justiça, cujos

procedimentos foram de
vassados pela Comissão
Parlamentar de Inquérito

(CPI), que investigou as irre

gularidades na Previdência

SINE/AM

ESTADO DO AMAZONAS

MINISTÉRIO DO TRABALHO

SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO

SETRAC - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E AÇÃO COMUNITÁRIA

Atendimento: 7:30h às 17:30h • Fone»: 232-1900 (Coord.) • 232-2111 • 232-2014

• Disk Emprego 157 • End.: Av. Joaquim Nabuco, 878 - Centro - CEP 69003

VAGAS 0CUPAÇA0

RECEPCIONISTA

TÊCIM EM ELETRÔNICA

CANTINAOOR

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ENC SETOR PESSOAL

SEXO E. CIVIL F. ETÁRIA ESCOLARIDADE F. SALARIAL

Média 52.000

Iniciai 110.000

REQUISITOS

C/s/ exp. com datüogra-
fia a passoas que nAo ta-
nham filhos, transporta,
refeição, anc. 03
passoas.

6 mesas a 1 ano em
CTPS, anc. paasoas que
moram noa bairroa: Ma-
noa. Cidade Nova, Novo
Mundo a Novo Israel,
transporta, refeição s as
sist. anc. 04 passoas
p/saieçAo

2 anos em CTPS, com
expariência em áudio vi-
dao, placas da circuito
impreeao, transporte, re-
feição a assist. anc. 06
pessoas

1 ano em CTPS, trans-
porta, refeição, e assist.
anc 06 passoas

1 ano em CTPS, trans-
porta, refeição, a assist
anc. 03

MARCENEIRO

RECEPCIONISTA

AUX DE SEGURANÇA

VENDEDOR EXTERNO 2a OI

Primário

120.000 + Extra

1 ano em CTPS. trans
porte, rafaiçAo a assist.
anc. 04 passoas
p/sataçAo

anoa em CTPS, anc.
candidato* que Jominerr
a araa de epaaoal, apre
sentar curricukim para
analisa, transporte rafa^
çAo, assist. ene.03
passoas

anos em CTPS, trans
porte e refeição ene.06
passoas

2 anos em CTPS boe
aparência a •ximie dati
lógrafa tranaporte, rafai-
cAo, ene.03
p/sataçio

S/Eip. com dispontoüid»
da da horário, bom porta
físico, (. estabilidade, nAo
anc. a> poHciaéa, apre
sentar carta da referên-
cia, tranaporte a refaiçAo
anc. 06
p/satoçáo

1 ano em CTPS, pag»
manto semanal, nAo ae-

3 anoa em CTPS com
a x pertencia em A La
Carta, transporta, refei^
çâo anc. 04 passoas
p/saiaçáo

6 maaes a 1 ano em
CTPS, tranaporte, rafai-
çêo, anc. 03 passoas.

mWJM£

a

IEJ



Deputados 

garantiram 

vitórias na ALE

Artur será destaque

no horário 
político

O prefeito de Manaus, Artur Neto, vai ser
um dos destaques do programa do Partido
da Social Democracia Brasileira (PSDB), no

horário gratuito, no próximo dia 26, em re-
de nacional. Ele vai mostrar, para todo o

Brasil, as realizações da administração

que lhe deram um dos maiores índices de

aprovação popular entre os prefeitos das
¦ apitais.

A gravação da participação do prefeito
no programa do PSDB foi feita ontem pela
manhã, no local onde está sendo construi

da uma das principais obras da Prefeitura

de Manaus, às margens do igarapé do

Franco, no bairro da Compensa, na zona

oeste da cidade.

Ali, com recursos do município, o prefei
to está realizando uma obra ue drenagem

de grande porte, canalizando o igarapé e

duplicando a avenida Brasil A obra, se

gundo Artur, é um exemplo de que sua ad

ministração entende saúde pública não

apenas como o simples tratamento de

doenças, mas ao contrário, também como

a prevenção destas doenças

A partir deste exemplo — só nesta admi

nistração a Prefeitura já construiu mais de

250 km de drenagem —, Artur Neto vai

mostrar que o PSDB è um partido vocacio

nado para o poder porque administra bem

o dinheiro público, mostrando decência e

transparência.

Um dos grandes exemplos desta vocação

do PSDB são as administrações munici

pais em todo o Brasil qmue priorizam exa

tamente as obras que trazem melhoria de

condições de vida para as populações. Em

Manaus, uma outra grande realização des

ta administração, com repercussões na

cionais, foi a retirada dos camelôs do cen

tro da cidade

A limpeza do centro comercial, de uma

forma geral, e uma realização exclusiva

do prefeito Artur eto com relação as ou

tras capitais. A medida, considerada dura,

é hoje responsável por grande parte 
da

aprovação de sua acfministraçáo junto ao

povo. É que, durante muito tempo, a pre-

sença dos camelôs perturbou o próprio di

reito de ir e vir das pessoas que trabalham

ou vão ao centro comercial para se

divertir.

O município de Manaus, hoje, segundo

Artur Neto, é o que mais investe nas ativi

dades afins em todo o Brasil. A maquina

enxuta' da Prefeitura permite que 58 por

cento do orçamento global sejam utiliza

dos em investimentos em obras nas áreas

de saneamento básico, educação, saúde e

outras atividades afins.

A Assembléia Legislativa reali

zou durante este ano 201 ses

sôes, entre ordinárias, extraordi

nárias, secretas, solenes e espe

ciais, aprovando oito emendas a

Constituição do Estado, 80 leis,

quatro resoluções legislativas,

quatro decretos legislativos, 22

atos da Mesa Diretora, 18 mo

ções. 29 indicações, 125 projetos
de lei e 1 328 requerimentos. Es

tes são os números apresentados

pelo relatório síntese distribuído

ã imprensa pela preildtncla da As-

sembléla, no sessão de encerramen-

to do período legislativo.

fato marcante deste ano é que

todas as sessões previstas para o

período legislativo foram realiza

das. porque não houve nenhuma

falta de quorum Ou seja, a As

sembleia não deixou de se reunir

por falta de número suficiente de

deputados, uma única vez, fato

comum no ano passado, que dei

xou um saldo negativo para a

imagem do Parlamento. Neste

ano os deputados também entre

garam quatro títulos de 
'Cidadão

do Amazonas' O primeiro foi pa

ra frei Saturnino Fernandes, por

proposição da deputada Betty

Suely O segundo â primeira da

ma do pais, Rosane Collor. pro

posto pelo deputado Nonato Oli

veira (PL) O terceiro titulo foi

uma proposta do deputado Ro

naldo Tiradentes (PDC), e entre

gue ao secretário de Desenvolvi

mento Regional, Egberto Batista

enquanto o último, por proposi

çáo do presidente da Ale. deputa

do Josué Filho, agraciou o gene

ral Antenor da Santa Cruz Abreu

comandante militar aa

Amazônia.

Os deputados debateram no

plenário Ruy Araújo temas como

a Zona Franca de Manaus e o de

senvolvimento regional. A crian

ça e o Adolescente A assistência

ao Menor Infrator; O projeto F.co

City como solução ao desenvolvi

mento regional, A repercursâo

dos impostos e taxas na constru

ção civil; A construção civil e os

trabalhadores; O interior do Esta

do c a crise brasileira; e A politi
a de Saúde no Amazonas. O des

laque para o desempenho dos

deputados fora da Assembléia

foi a viagem de 18 parlamentares

a Brasília, para manter contatos

e acompanhar a tramitação do

projeto de reformulação da legis

la-ção da Zona Franca de Manaus

no Senado Federal
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No plenArio da ALE nenhum registro de falta de quorum neste periodo
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Para atender interesse do Poder

Legislativo, os deputados tam

bem viajaram para os munici

pios de Benjamim Constam. Ta

batinga. Tefé, Boca do Acre e Hu

maita. em comissões que envol

veram os parlamentares Eron Be

/.erra Betty Suelv. Belarmmo

Lins Manoel do Carmo Chaves,

Sebastião Nunes e Sebastião Cor

rea A Assembleia também este

ve representada em aconteci

mentos registrados nos Kstados

de Roraima. Rio de Janeiro. São

Pai.lé e Acre

Pessoal

Com 1 247 funcionários, srndo

969 permanentes e 278 c omissio-

nados a Assembléia Legislativa

e o único orgão estadual que en

tra em 92 oferecendo reajuste sa

lanai aos seus servidores e com

garantia de receber, mensalmen

te. o valor correspondente a

1.76": da receita do Fstado. con-

tra 0,91 % que recebeu este ano A

aprovação do Plano de Cargos e

Salários nos últimos dias de ses

sôes. garantiu que o menor ven

cimento no Legislativo será de

CrS 100 mil Seguncln ' relatório,

este ano foi reorganizada a estru

tura administrativa da Ale e a

freqüência dos servidores pas
sou a ser apurada mensalmente,

sendo os faltosos submetidos a

punição disciplinar

Também este ano. a Ale desen

volveu palestras, encontros, es

tudos e projetos de reciclagem

para seus funcionários remgani

zou as atividades do cerimonial e

instituiu um uniforme próprio

para o setor O setor de seguran

ça também foi reorganizado < os

servidores dos níveis l ao VI pas
saram a receber valetransporte

Os setores de pagamento, finan

ças e anais foram informatiza

dos Vários departamentos fo

ram remanejados visíinck garan
tir as condições de trabalho aos

servidores para que 
- se rviços

prestados pudessem sei

melhorados

Com relação a obras > relatório

informa que foram insialados

dois aparelhos de ar condiciona

do na sala da presidem ia e da

vice presidência, assentaim nto

de duas centrais de ar ondic io

nado no 5o andar, reparos n.is

centrais de ar condicionado do

4" andar, instalação de nova su

bestação de energia eletri i loi a

lizada no subsolo d<i prédio prm
cipal, substituição da rede In

draulica e bombas d água com

lavagem de cisternas a> • istencia

e recuperação dos elevadores do

prédio Anexo; instalação de la

boratório fotográfico, aparelha

mento do andar superior do Pala

cio Rio Branco e substituição de

forros e pisos; aquisições de tar

teiras, ventiladores, máquinas

elétricas e outros equipamentos

de escritórios -

Átila faz alerta

sobre situação

no Alto Solimões

Em pronunciamento teito na
Câmara Federal na última

quinta feira o deputado amazo-
nense, Átila Lins (PFL), alertou
as autoridades tederais para o
drama vivido pela população
cabocla nas áreas que foram de-
marcadas pelo Ministério da

Justiça para constituir a reserva
Yanomami 0 parlamentar des
laçou a revolta da população do
Alto Solimões e disse que chega
,i ser ridículo, que um país re-
tiuncie a vigilancia de suas
fronteiras e entregue imenso
território a um grupo reduzido
de índios por simples portaria
ou resolução

Da tribuna da Câmara. Átila
Lins leu trechcs da carta que
lhe foi enviada pelo prefeito de
Benjamin Constant. Edmar Lo-

pes Magalhães, relatando a si
'uação ao Alto Solimões apos a
divulgação da portaria do Mi
nistério da Justiça definindo a
area de 9.5milhòes de hectares

para os índios Yanomamis 0

parlamentar ressaltou que já
•ramita na Justiça uma ação po
pular contra a demarcação e

que na própria Câmara ja foi
apresentado um proieto de deci
são para reverter tal quadro

Temos 70 por cento da força
de trabalho do municipio em
brenhada no vale do Javari Será
decapitado um ciclo económi

o Sera que a população cabo
Ij poderá ser cadastrada como

índios' Tem gente aqui há va
rias gerações, aqui nasceram
seus avós e seus pais, e eles não
sabem fazer outra coisa senão
cortar seringa Este é um dos
trechos da carta apresentados

por Átila Lins na Câmara dos
deputados, pedindo que se ob
serve a existência na area, de
uma população cabocla descen
dente especialmente dos solda
dos da borracha

A Natureza

está

por 

um fio

^0

234-7224

Denuncie: loteamentos irregulares, derrubada de

arvores, industrias poluentes, 
aguas servidas

jogadas 
nas ruas, lixo nos igarapés e poluição

sonora.

Participe. A natureza agradece.

K KII

W

SEDEMA

Secretaria Municipal de

Defesa do Meio Ambiente

'W

PREFEITURA DE MANAUS
FUNDANDO UMA NOVA CIDADE

LIMPA FOSSA

1RAD1C. AO E PIONE1RISMO"

/ 234-3863
' 

238-4072 \ 

^

FOSSA!

Em limpeza de fossas, sumidouros, caixas de gorduras,

caixa d'Sgua e cisternas, desentupimento de esgotos,

vasos sanit^rios, pias e similares.

CHAME 234-3863 
- PLANTA0: 238-2738

Rug Lulz Antony, 651 
- 

Sala 102 
- 

Monaus-AM _



PERbl

.. 
Segundo o prefeito de Benjamim Constant, Edmar

Magalhaes, se o Governo Federal insistir na demarcação
das terras indígenas, da forma como esta sendo

pretendida estará se consolidando de vez a entrega da
Amazônia brasileira aos estrangeiros Este e o grito de
alerta dado por todos os que habitam aquela região e
que tem pleno conhecimento de seus problemas e de

sua própria realidade Em grande parte, todo esse
estardalhaço em torno das demarcações, decorre da
alta de vigor do presidente da Republica, Fernando

Lollor que se intimidou diante das pressões do G 7 a
Eco 92 A exploração dos recursos naturais da Amazônia

e uma questão de honra e que deveria ser resolvida (ediscutida) no âmbito interno do Pais, envolvendo todos
os segmentos interessados no progresso da Nação,

incluindo as questões da preservação do meio ambiente
As riquezas naturais deveriam se reverter em benefícios

também, para os habitantes do resto do Brasil e em
especial, dos habitantes da região. No entanto Collor
mais uma vez surpreende nos a todos, ao mostrar se
temeroso diante dos mais variados tipos de pressões,
colocando mais uma vez em evidência sua já notória
fraqueza, ao defrontar se com questões de extrema
gravidade. Estamos diante de uma decisão quase

irreversível, que comprometerá o futuro da região e do
Brasil Que se nos juntemos aos gritos ameaçadores de

protestos dos prefeitos do Alto Solimões e do
governador Gilberto Mestrinho, e dos demais

representantes desta imensa região, no sentido de
demover o presidente Collor de mais esse gesto

impensado e abrupto, nem que tenhamos de usar da
violência nunca vivida na história do Brasil, para

defender aquilo que é nosso, e não da cobiça
internacional.

Justiça

Aqui no seringal

Esperança, hoje Benjamim
Constant, aportaram

muitos soldados da
borracha, outros seguiram

Salários

a Remate dos Males, 
que

era a sede de Atalaia do
Norte, e, assim, palmo a

o

Norte, e, assim, 
palmo a

palmo, fomos afirmando
território brasileiro nesta
região do Alto Solimões'.

Este é um trecho da carta
enviada ? todos os

parlamentares da bancada
amazonense 

pelo prefeito
de Benjamim Constant,
Edmar Lopes Magalhães.

0 prefeito reflete a

preocupação da população
cabocla com a

demarcação da reserva

indígena dos lanomami.

Para quem sempre viveu

na região, ser expulso sem

qualquer indenização ou

mesmo sem um lugar

para ir, cabe apenas a

revolta, e isto parece que

já está acontecendo.

CPI da energia

A Comissão Parlamentar

de Inquérito constituída

na Assembléia Legislativa

para apurar a situação

mineral e energética do

Estado do Amazonas,

pedida pelo deputado

Sebastião Nunes (IT), sera

composta pelos deputados

Miquéias Fernandes

(PSDB), Ronaldo Tiradentes

(PDC), Antônio Cordeiro

(PMDB), Enon Bezerra (PC
do B), Nonato Lopes (PDC)
e Beíarmino Lins (PFL),
além do próprio deputado

petista.
*****

Esta comissão terá como
missão investigar toda a
situação de exploração e
comercialização de

minério no Estado, além

da questão energética que
afeta de forma terrível o
Interior. A julgar pelo

Srande 

volume de

enúncias que envolvem

os dois setores, é de se

esperar que os deputados

terão muito trabalho,

além de aborrecimentos.

Fevereiro

O processo para destituir

do cargo o presidente da
Pnwnm r-JoV^UliiUiU ilt UiiiWii/Ul UC

Manaus, vereador César

Bomfim, está

definitivamente adiado até

fevereiro. Além do

Legislativo municipal

retornar às sessões

plenárias somente no dia

15 de fevereiro, o

presidente do Tribunal de

Contas dos Municípios,

José Lins de Albuquerque,

afirmou que as contas da

Câmara só serão

apreciadas após o reinicio

das sessões plenárias do

TCM, que também

recomeçam no segundo

mês do próximo ano.

Para quem esperava

faturar alto com esta

história no período de

recesso, resta o consolo de

só poder fazer a crítica

pela critica. Porque

processo mesmo só depois

que o TCM apreciar as

contas.

A Assembléia Legislativa

aprovou na ultima 
quinta-

feira resolução legislativa

fixando o salario do

governador do Estado

para o período de janeiro
a julho de 92, em Cr$

4.800.000,00. O vice-

governador tem direito a
receber 90% deste valor O
salário do governador

para janeiro, portanto,
está fixado em torno de
100 salários-minimos, com
relação aos valores de

dezembro.
*****

Até este mês o salario do

governador está achatado

praticamente se

equiparando ao salário de

um deputado estadual,

que e Çr$ 2.923.000.00

Pelo menos, sob uma

comparação, o salario do

governador parece

pequeno, ao que

pretendiam ganhar os

procuradores do Rio de

Janeiro, que era nada

mais, nada menos que CrS

18 milhões

Disposição

Durante este ano a

Assembléia Legislativa

colocou a disposição de

outros orgáos, 57

funcionários. Quatro
foram para a Sunab. três

para o Detran, 22 para a

Setrac e 28 foram

divididos entre outros

orgãos, corno a Legião

Brasileira de Assistência

LBA
*****

O objetivo da

Assembléia foi dar apoio,

quando solicitada, aos

órgãos estaduais e

federais, que precisam de

material humano mas não

podem contratar por
causa da política de

pessoal do Governo

Federal. Para a ALE

também foi bom, porque
assim, quem não tinha

muita utilidade no

Legislativo, pôde ser

aproveitado em outro

lugar, pelo menos para

justificar o salário que
recebe no final do mês.

Resultados

A Fundação IBGE provou
aquilo que já se sabia: a

diminuição na taxa de

crescimento populacional,

que foi de 2 por cento

contra 2,6 do Censo de

1980. Os Estados com

menor taxa foram o Rio

Grande do Sul (1,4%) e

Paraíba (1,3%). A maior

taxa detectada até agora é

de Rondônia, com 7,9% —

e dificilmente será

superada, assegura o

presidente do IBGE,

Eduardo Guimarães.

*****

Enquanto a Fundação

IBGE detecta a queda de

crescimento populacional
no Brasil, em dez anos, o

Amapá vive um estado de

calamidade pública. No

momento, cinco

municípios estão sofrendo

conseqüências terríveis

com o avanço do vibriáo

do cólera. Até este final de

semana, quase 30 casos

foram registrados com

duas mortes.

0 
perigo atômico na URSS

A missão do presidente Mik-

hail Gorbachev chega ao fim

na mesma velocidade em que

ganha força a idéia da consti-

tuição de uma comunidade de

nações reunidas em torno dos

três Estados eslavos. Um dos

maiores obstáculos a essa solu-

ção foi resolvido depois 
que

Boris Yeltsin e o próprio Gorba-

chev mantiveram contatos se

parados com a alta hierarquia

militar. Tal arranio foi transmi

tido ao presidente George

Bush, que o considerou 
'boas

garantias' e tratou de desviar a

atenção do público dessa ques
tão que preocupou a Casa

Branca, para outros temas, co-

mo as reformas democráticas e

econômicas.

A reação do presidente ameri

cano é tranquilizadora. Afinal,

há na URSS cerca de 25 mil ar

mas nucleares de cerca de 60

tipos, das estratégicas às táti

cas. As estratégicas estão dis

postas na Bielo-Rússia, na

Ucrânia no Casaquistão e na

Rússia (80% delas). As táticas

encontram-se em depósitos em

quase todas as repúblicas. O

controle destas armas sempre

foi teoricamente mais rigoroso

que o exercido pelos america

nos sobre seu arsenal nuclear.

Por exemplo, as ogivas so-

mente se armam se uma se-

quência de 6 a 12 dígitos for

acionada corretamente; na ter-

ceira tentativa o detonador se

inutiliza automaticamente. As

ogivas táticas são rotineira

mente mantidas separadas dos

sistemas de lançamento. Os ar

senais são guardados por tro-

pas da KGB ou da Administra-

ção Política do Ministério da
Oetesa, 

que estão fora da ca-
deia normal de comando. As
forças estratégicas são manti-
das em baixo nível de alerta,
em tempo de paz: apenas 50% a
60% dos mísseis balísticos in-
tercontinentais e 15% dos mis-
seis baseados em submarinos

estão prontos para lançamento

imediato. As tropas da KGB têm
instruções 

para não entregar

ogivas ou códigos de lança-
mento, sem antes verificar as
ordens, por meio de canais de
comunicação especiais, com as
lideranças 

política e militar. Os
americanos usam dois homens

nos consoles de lançamento de
mísseis, enquanto os soviéti-

cos usam 
quatro, que devem

seguir 
procedimentos simultâ-

neos para fazer o disparo. Ao

contrário dos submarinos ame-
rica nos, que podem agir inde

pendentemente, os submari-

nos soviéticos somente 
podem

ativar suas armas nucleares

por intermédio de canais de co-

municação externos.

No que se refere às possibili
dades de uma guerra nuclear

acidental ou não intencional, o

presidente Bush terá, portanto,
razões para se sentir satisfeito

com as garantias recebidas.

Mas a desordem inerente ao

processo de desagregação so-

viética traz outras ameaças. É
nesse contexto 

que se deve

considerar as palavras de

ameaça 
que Gorbachev fez de

renunciar.

Poupança, um elento 
para o SFH

O Banco Central divulgou as taxas

que irão atualizar o rendimento da

poupança no mês de dezembro. Após

alguns meses de 
perda, 

há sinais po-
sitivos para os apiicadores. Eles terão

rendimentos que variam de 29% até

32,88%. Afinal, um alento para a pou
pança e para o Sistema Financeiro

Habitacional (SFH), que vem sofrendo

um processo de esvaziamento provo-
cado pelo próprio Governo.

De fato, até o Plano Collor 1 existia

um bom patrimônio nas cadernetas.

Ele foi confiscado e ficou a expectati-
va do í>eu retorno, òo que ao retornar,

esse dinheiro está sendo desviado de

sua finalidade, que era a de financiar

a construção de casas e de aparta

mentos para a população.
O Governo decidiu oferecer um ren-

dimento especial para os cruzados

desbloqueados que ficassem deposi-

tados numa caderneta especial, o De

pósito Especial Remunerado (DER).
Essa caderneta oferece uma renda

de 8% ao ano, contra 6% da caderneta

comum, mais a Taxa Referencial Diá

ria (TRD). Só que, ao contrário da ca

derneta comum, essa poupança espe-

ciai tem liquidez diária.

O aplicador pode entrar só uma vez,

quando os cruzados viram cruzeiros

e são automaticamente depositados

em sua conta especial. Mas o aplica-

dor pode sair quando quiser e da for-

ma que entender. Isso esvazia a ca-

derneta normal, que oferece um ren

dimento menor e não tem liquidez.

Até aí pode-se dizer que o Governo

agiu corretamente, atraindo o aplica

dor e evitando que os trilhões de cru

zados liberados viessem a aquecer

excessivamente a demanda. Esse ar

gumento é válido apenas em parte. 0

Governo poderia ter feito isso, mas

continuando a destinar os recursos

da caderneta, especial ou não, para o
financiamento da construção de
imóveis.

Não foi isso o que se fez. Os cruza
dos desbloqueados das cadernetas
especiais estão sendo usados 

para 
o

crédito rural e para a compra de títu-
los do Tesouro...Ou seja, houve uma
nítida transferência ao patrimônio
da poupança para outras finalidades.

Se somarmos isso aos baixos rendi-

mentos proporcionados, a poupança
comum — 

que perdeu para a inflação

durante vários meses, porque a Taxa
Referencial não cobriu o índice de
custo de vida temos uma situação in-

justa para um setor já profundamen-
te ferido pela recessão. Praticamente

pararam os financiamentos no es-

quema do Sistema Financeiro Habita-

cional e o aplicador da caderneta cor-
reu para outros ativos financeiros,

como os Certificados de Depósitos

Bancários (CDBs) e o Fundo de Renda
Fixa.

Agora, com este novo rendimento,

mais atraente, poderá haver um novo
ânimo às aplicações populares da ca-
derneta. Certamente, o patrimônio lí-

quido da poupança irá crescer, já que
um rendimento de 30% a 32% para
uma inflação estimada entre 25% e
26% é extremamente atraente.

Vamos apenas esperar que esse di-
nheiro seja realmente aplicado na
construção de casas e apartamentos

e que o Tesouro, cobiçoso, não venha
a se apropriar dele também. Afinal,
vivemos uma grave crise habitado
nal em todo o País.

Não há mais construções porque
não há financiamento novo. E logo
mais, quando houver a retomada ao
crescimento faltarão imóveis para
atender á demanda já demasiada-
mente reprimida.
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Marketing

(Mercadologia)

Ecológico

J M PINTO

O Marketing (Mercadolo

gia) Ecológico saiu de sua ti
midez para entrar com força
total nas práticas
ambientalistas

A 'onda 
verde' é a grande

responsável por esse tipo de
atividade, em várias parte
do planeta Terra, num movi
mento que se desenvolve
rapidamente

Temos a necessidade de
atender essa nova tarefa em
defesa do meio ambiente
Por outro lado, o tumulto ge
rado pelo comportamento
empresarial, no volume de
descontrole que está existin
do no campo docrescimento
e desenvolvimento sócio
econômico fez com que hou
vesse p encontro de uma sai
da para superar essa
situação.

Já existe perfeitamente
identificado, ditado pela ne
cessidade do dia a dia. ser

possível a reciclagem de pa
pel. alumínio, vidro, plásti
co, borracha, folhas, madei
ra, resto de comida e aço

por enquanto.

Ê natural que, de acordo
com a localidade de uso des
ses materiais, haja maior ou
menor aproveitamento

Nos EUA já virou lei rea

proveitar o lixo, e com uma
vantagem dá lucro.

Observada uma listagem
da ordem de grandeza
conclui se que nos EUA são
reprocessados 25% do alu
minío consumido; do papel
colocado no mercado retor
nam para reaproveitamento

22,6%; e quanto ao vidro a
reutilização atinge 8,5% do
volume disponível no
mercado

Aqui, no nosso Brasil, Já
começou a ser utilizado o
Marketing (Mercadologia)
Ecológico.

Dentre as várias empre
sas temos a Latas de Alumi
nio S. A (Latasa), que já co
meçou a executar um pro
grama que objetiva a coleta
das latas, o transporte e
transformação em lingotes,
chapas e latas outra vez Pa
ra atingir esse objetivo está
previsto um investimento de
USS 400 mil

Os empresários descobri
ram que todo mal vem para
o bem, e que para eles cui
dar do meio ambiente é bom
negócio

Com isso está começando
a existir uma nova maneira
de colocar o lixo para ser
transportado, havendo já
uma obrigatoriedade de fa
zer uma selefão dos resi
duos A grande verdade é

que o Marketing (Mercado
logia) Ecológico veio para fi
car e com força total

Ê isso ai!
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Jornal do Commercio

Rádio Baré
AM a OT ir AM STERE0
Agência da Noticias

da AmazAnia (ANA)
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Diretor Presidente

Rama éSha Aguar
• Diretor
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Propriedade da Empresa Jornal
do Commercio Ltda. C G C n°
ev» 561 791*0001 80 Sede própria
è Avenida Santa Cruz Machado, n°
170 Bairro Japiirn ^ Telefones
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Representante no Mo de Je-
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O noticiário do Jornal do Com-
mareio é fornecido pela agência
Folhas
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Federal 
apura seguro contra resgate

Prefeitura vai reformar

a capela dos italianos

limeira Depois de passar várias décadas em
total abandono, a pequena capela de Santa'-ruz de Cubatão, situada na avenida Campi
nas a aproximadamente 

quatro quilômetros
do (.entro Velho de Limeira, será restaurada
pela Prefeitura. A igreja é um marco da chega
da dos imigrantes italianos, foi construída no
final do século passado e é basiante simples.
Basicamente formada por um salão retangu
lar, com mezanino de madeira para o coro e ca
pacidade para abrigar paouro mais de 40
pessoas

Os problemas de conservação que a capela
apresenta são os mesmos de toda construção
antiga o madeiramento do telhadoe do meza
nino está comprometido Há também infiltra
ção de água e os caixilhõs funcionam

precariamente
Na verdade, não sera urna grandeobra de res

tauração O mais complicado será encontrarv, ..mu vuiiipinouu .^cid ciicuriirar
espaço em suas laterais para construção de
instalações sanitárias c de um pequeno deposi
to Entretanto, os integrantes -le uma comissão

elo prefeito de Limeira, Paulo D'An
uica irmi), encarregada da icstauraçáo da ca
pela, já esta fazendo o levantamento necessa-
no pata o mí< 10 das obras, de acordo corn o ar

quiteto Alexandre Rocha, que lidera a
comissão.

A comunidade italiana, responsável pela
construção do pequeno terrplo, tem muito a
ver com o 

progresso 
de Limeira Importantes

indústrias locais produtoras de rodas, cha

péus, calçados, máquinas ciparatrizes. carri
nhos para crianças •• ijs< apamentos foram fun
'ladas 

por italianos Km muitos < usos, elas ain
d.i são dirigidas por seus descendentes

Pioneiros Os italianoscomeçarama ( hegat a
Limeira em fevereiro d< 1870 O primeiro foi
Maximiliano Prada, da família do comendador
Agostinho Prada, tundador da industria de
Chapéus Prada, urna das mais ionceituadas do
mundo no ramo Inicialmente os imigrantes
dedicaram se a agricultura, como assalaria
dos, meeiros ou pequenos sitiantes em lotes
coloniais Foi assim que iniciaram sua parti< i

pação na v ida comunitár ia de povoados e vilas

para depois assumirem posição de destaque
Km setembro de 1887 um grupo de italianos

fundou em Limeira a Sociedaae Operária de
Mutuo Socorro, que depois de sucessivas trans
formações passou ,i chamar se Instituto Cultu
tal Ítalo Brasileiro, sucessor da antiga Casa
Dltália

A Polícia Federal está In-
vestigando em.Sâo Paulo a
oferta de um seguro para pa-
Kamento de resgate, em caso
de seqüestro, oferecido por um
homem que se identifica como
Fernando Car neiro e diz ser
funcionário do Grupo Media-
dor de Seguros (Qrumese) de
Lisboa, Portugal. Empresá-
rios brasileiros e presidentes e
diretores de empresas estran-

geiras estão recebendo as cor-
respondências e o custo do se-

guro oferecido para um caaal
com dois filhos é de USJ 9 mil

por ano, dependendo da ativi-
dade e situação financeira do
interessado.

O Grupo Mediador de Segu-
ros (Grumese), segundo o au-
tor da carta, tem sede na Ave-
nida dos Bombeiros Voluntá-
rios, 89, Lisboa. O corretor
Fernando Carneiro pede às

pessoas que mantenham sigi-
Io absoluto e informa ter tra-
balhado dez anos no Brasil.

Intarpol — O superintendente
da Polícia Federal em São
Paulo, Marco Antônio Vero-
nezzi, determinou à Delegacia
de Ordem Política e Social
(Dops) que inicie investiga-

ções urgentes para saber se
empresários brasileiros estão

pagando o seguro oferecido

por Carneiro.

Veronezzi encaminhou fax
da carta para as Superinten-
dèncias da PF em todo o País

pois suspeita que seja um gol-

internacionais e cujo signatá-
rio trabalhou mais de 10 anos
no Brasil, apoiada pela maior
seguradora americana, cujo
nome revelaremos num se-

gundo contacto, propôe-lhe a
contratação de um contrato
de seguro que lhe garante o

pagamento das quantias que
lhe forem exigidas no caso de
rapto e extorsão, tanto exerci-
dos na sua pessoa como fami-
liares (esposa e fillfos)".

Na carta, Carneiro explica

que a apólice será emitida por
uma seguradora de atuação
mundial. 

"O 
custo do seguro,

para um casal com dois filhos,
será aproximadamente de USs
9 mil por ano, dependendo da
activídade e situação finan-
ceira da pessoa garantida. A
apólice será emitida por uma
seguradora de âmbito mun-
dial e com larga experiência

neste tipo de seguro. Toda a
correspondência a ser encami-
nhada à V. Sas, será em enve-
lope não timbrado e com a ln-
dicação de pessoal, face á con-
fidencialidade que este tipo de
seguro requer, por motivos de
segurança. Toda e demais in-
formação sobre o funciona-
mento da cobertura ser-lhes-á
fornecida a pedido. Agradece-
mos também que mantenham
esta carta estritamente confi-
dencial".

pe. O chefe do escritório da In-

terpol (Polícia Internacio-

nal), de São Paulo, Romeu Tu-

ma Júnior, pediu informações
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à Interpol em Portugal sobre
a Seguradora Grumese. Quer
saber se a empresa realmente

existe e se possui em seus qua-
dros o corretor Carneiro. Pe-
diu ainda detalhes de como o
corretor conseguiu os nomes
dos empresários, seus endere-

çob e qual o conceito da com-»

panhia de seguros.

A carta assi nada por Carnei-
ro tem 16 linhas. 

"Temos

acompanhado a freqüência de
raptos com actos de extorsão

que tem vindo a ocorrer no
Brasil, ficando, felizmente, a
maioria limitada ao paga-
mento do resgate, que é um
mal menor. A Grumese, Cor-
retor Português, com ligações

Procura de AZT eleva números da Aids

BRASÍLIA — O Ministério
da Saúde registrou mais 627
casos de Aids, entre 31 de agos-
to e 28 de setembro, elevando

para 21.650 o total de casos
acumulados. Houve aumento
de 10",, em relação aos regis-
tros mensais anteriores, atri-
buído à expectativa da dlstrl-
buição gratuita de AZT, medi-
camento que prolonga a vida
do doente. 

"Os 
doentes passa-

ram a procurar o médico para
obter o remédio, levando ao
aumento da notificação de ca-

sós", explicou ontem Eduardo

Cortes, coordenador do Pro-

grama de Aid».

Do total de casos acumula-
dos estima-se que haja subno-
tificação de 50",, (pessoas que
morrem vitimas da doença,

embora o diagnóstico não re-

vele). Segundo Cortes, a dls-
tribuição pelo Ministério da

Saúde de 30 mil frascos de
AZT, desde outubro, vai ehfe-
var ainda mais o número de
registros da Aids.

A quantidade de AZT ofere-

cida é suficiente para o trata-
mento de cada paciente por
cerca de dois meses. Para re-
ceber nova remessa, o doente
terá que ser notificado pelo
ministério. 

"Isso 
faz com que

tenhamos números mais reais
sobre a doença", justifica Cor-
tos. Cada paciente toma 150
comprimidos ao mês, o equi-
valente a um frasco e meio de
AZT. Cada frasco custa ao mi-
nistério US$ 122.

Em São Paulo, foram com-

putados 2.292 casos de janeiro
aparosto.

Ibama libera a

duplicação da

rodovia SP-79

Sorocaba — O Instituto Bra
sileiro de Meio Ambiente e
Recursos Naturais Renová
veis (Ibama) revogou porta
ria que transformava em
Reserva Particular do Patri
mônio Nacional (RPPN) uma
área de 72 hectares no mu-
nicipio de Salto, a 98 km de
Sáo Paulo A decisão permi
tirá a retomada das obras
de duplicação da rodovia
Santos Dumont (SP-79), que
estão paralisadas há mais
de um ano em trecho próxi
mo à cidade

A estrada liga as regiões de
Sorocaba e Campinas e o
novo traçado exige a desa
propriação da chácara Ica-
rai O proprietário, Salvador
Monteiro, solicitou uma vis
toria do Ibama, alegando

que a chácara tem interesse
ecológico, pois contém re-
manescentes da Mata
Atlântica Em maio, uma
portaria do Instituto consi-
derou a área de interesse

para preservação, mas a
Prefeitura de Salto recorreu.

A decisão final do Ibama
foi anunciada pelo prefeito
Kugénio Coltro (sem parti-
do) 'O 

Instituto reconheceu

que a área não tem Interes
se ecológico', disse. O pro-
prietário da chácara disse
que sua propriedade è um'santuário' 

e que vai apre
sentar mandado de segu-
rança contra a
desanmnriacão.

FUNERARIA

SÃO BENTO Ltda.

Providenciamos todos serviços funerários.

Embalsamamento e documentação para

qualquer tipo de funeral dentro e fora do País.

CONVÊNIOS COM:

IN PS, IPASEA, IN PA, INPAS, SHARP,

PHILC0, MULTIBRAS, ELETR0N0RTE,

PATRONAL, AERUS e ASAPREV.

Rua: Silva Ramos, Fona: 232-7821 .234-1961
•MtUM.

deverdade

Suco HaturalConcentrado

Os sucos concentrados da farniia
"JAL", 

sáo naturais de verdade Não usam
conservante ou qualquer aditivo artificial
usam apenas o frio como conservante

Os sucos consentrados "JAL' 
sâo e*

portados pari mais de 40 países e ótima
aceitacâe nos mercados mais exigentes e
rigorosos do mundo Estados Unidos Ja
p3o Alemanha, Inglaterra França e Itália

A família JAL tem / sabores diferen
tes. sáo práticos e econômicos Você não
ocupa espaço estocandos as frutas, nâo
perde tempo descascando, espremendo
ou adoçando, é só colocar água e está
pronto um saboroso e nutritivo suco da
fruta que você preferir Laranja, Tangirina,
ümto Maracu|á, Uva. Afia- axi ou ' aju

Os sucos consentrados JAL são
ideais para os lanches e refeições da fa
milia e principalmente para fortalecer o or
gamsmo da criança além de serem reco
mendados aos esportistas, pelas proteínas
e propriedade nutritivas

Nos bares e restaurante fa* elitam o p»e
f>aro do mais variados drink s e sucos, dan
do mais agilidade ao atendimento dos
clientes.

Você encontra os sucos concentrados"JAL' 
nos melhores supermecados da ci

dade Algumas lachonetes |á servem os
sucos 

"JAL 
é só pedir, é mais barato e

nutritivo Cjue outra h«*hida inrliniv*»
artificiais

mg
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empresa o Vale-Transport*. Com

ele, voce fica livre dot aumantoe

nos Pre9°s das passagens • a6

gasta 6% do seu salArio 
para ir
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PROMOÇÃO: 

"ASSOCIAÇÃO 

DOS FILHOS E AMIGOS DE ÓBIDOS

LOCALi CIRCULO MILITAR

DATA: 14/12/91

HORÁRIO: 23:00 HORAS

íATRAÇÕESi

SORTEIO DE

PASSAGENS E

BRINDES DIVERSOS

ÍOVO CANTOR PARAENSE 
"ROBERTO 

JÚNIOR'

E A MELHOR BANDA DE MANAUS

"SUPER 
BANDA IMPACTO".

INFORMAÇÕES E

VENDA DE MESAS:

625-2844 651-1792

233-3616 651-4451

ANTARCTICA

A número 1 em vendas no Brasil,

m
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venda ambulante de alimentos

ESCOLAS A CEU ABERTO
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Descubra o abricó-do-Pará

O ABR1CÔ DO PARÁ (Mammea Americana), também chamado abrlcô
d« io domingos eabricô selvagem è produto de uma árvore da fami
ha dasGutiferas O fruto, do tamanho de uma laranja, ou maior apre
senta uma massa cor de abóbora doce e aromàhca aderente a cas< a
F. multo apreciado
Composição química
100 gramas de abricó do parâ aontèm
Calorias 22,10
Atfua 'rty4S»99»99999999999gB999S)999944'WH<)iím4'«>i'i'l'iVi4 « «
Hidratos de carbono i 92g
Proteínas 0,49|
Gordura»  0,50g
Vitamina 6 650 U I
Vitamina BI (tiamina) 17,00m
Vitamina B2 (riboflavina) 18S 00 nu g
Vitamina C (ando ascórbico) 7 60 mu

Uso madlclnol
Graças a sua ação eliminadora.depurativa e dissolvente, o abricó dc

parâ é útil contra os cálculos, o àciao urlco, a gota a arteriosclerose e
toda classe de tumores e endurecimentos Produz bons resultados
também, nos casos de hipertensão arterial, escorbuto catarms. pior
rei a raquitismo, beribéri. afecçòes cutâneas Combate igualmente a
tuberculose no seu primeiro esiágio

As sementes encerram propnecfedes vermifugas
o azeite que se extrai das sem<Jites tem emprego contra a quedj i
h elo Friçciona se. diariamente o couro cabeludo

f xlrai se da árvore uma resina muilD boa para combater toda espe< .f
de parasitas da pele

Volor ollmtntlcio
abricó do para eum alimento saudavel e saboroso Gome st ao na

tural ou preparado em doces ou compotas
A arvore e muito frondosa e grande piramidal hegando mesn.o a

ter 15m de altura Suas folhas sáo oblongo obtusas, conâceas verde-
es uras. nermcosas medindo até Mcm de comprirnentoe sâo peciola
H.is Suas flores sfeo brancas e perfumadas, solitárias ou em pares
op< stos seu fruto medindo 15 a 22 aentimetros de diâmetro conte»,
d quase sempre uma só semente qu ¦ mede até 7cm de diâmetro [
pianta medicinal Dos seus brotos amassados e fermentados extrai se

bebida, tipo vinho embria^nte que nos países que a t.tbri- in
rec ebe o nome de Momin', ou "loddy A resina quea tasca da ar. n
solta assim como as folhas e a raiz, sâo vulnerariase inseticidas, prin
(ijialmente contra o conhecido bicho de pé', além cie conftltuirem ex

nte remédio para picada de insetos e nas ulceras, sendo ainda aue
as folhas sâo febnfugas e antinenodicas Suas flores, submetidas a ais
tilaçâo. dâo a água de crioulos , ou o creme dos aloulos produtos
fabri< ados em Cabo Verde e nas Antilhas como digestivos e refngeran
tes As sementes, amargas e reanosas, sâo anti nelminticas Sâo
mestiveis. sendo que sua fruta amarelo avermelhada pesa ate 4 kg e e
excelente para a confecção de xaropes, compotas e mesmo preparada
i otn vinho e açúcar constitui ótimo alimento É também ornamental
P-irnece madeira preciosa, brancacenta, branco rosaria, bastante dura

¦fios no * 1 * 1omosèheot e fibras retas eempregada na iarpintaria mar
ana, taboaao e obras internas, sendo o seu peso especifico de 790

' grâi

K i m Cabo Verdeé conhecida como Mamão Seu frutoconserva inde
i i lamente o aroma e o sabor da polpa Muito grande > seu consumo
i >s Pstados Unidos da America do Norte Também no Estado do Para e
b istante consumida, sendo que o fruto vai a mesa no estado natural,
s -nd" que no entanto, exige grande cuidado o seu descascamento
porque tanto a casca como a massa, onde se encontra a poipa, contém

i rna substância fortemente amarga eacre, cujo contato com os lábios
' i a língua produz mal estar e permanece durante algumas horas É

líuvada em toda parte do Brasil, especialmente no Estado do Para
i • ESCOLAS A CEU ABERTO, todos aprendem tudo e podem ensinar

tudo que podem ESCOLAS A CÉU ABERTO nâo f idéia nova F. muito
.irriga Descubra quem foi o precursor desse tipo de es< "ia

BIBLIOGRAFIA. AS FRUTAS NA MEDICINA DOMESTICA A BALBACH
Editora M V P 7* edição, pag 109/111

A 1'IANTAS QUL CURAM 1.1 ERA Empresa Editorial ! td» Vol. I
P>'« I 
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Advertindo que nào vai permi
tir ;i venda ambulante de produ-
tos hortigranjeiros e alimentícios

de modo geral, o secretário de
Mercados e Feiras da Prefeitura

de Manaus, Paulo Henrique Pai

xào. está colocando em acáo um

grande esquema de fiscalização

visando coibir quaisquer abusos

que venham a ser praticados pe
los feirantes ilegais, em qualquer
área da cidade

'Nâo 
podemos permitir que a

população fique exposta com es

ta venda ilegal', afirma. 
'A 

higie

ne é fundamental nesse período
onde o cólera vem criando uma

série de problemas para as co-

munidades mais carentes', com

pleta o secretário.
Esta fiscalização, segundo um

organograma montado pela Se-

cretaria Munic ipal de Mercados

e Feiras (SEMMF), terá a 
partici-

pação de 30 fiscais, distribuídos

em vários pontos da cidade, com

a ajuda da policia, para afastar,

definitivamente, a venda de pro-
dutos em locais inadequados. So

mos um grupo reduzido mas que

procura superar essa dificuldade

com mais ação junto aos feiran

tes e orientação à população', diz

Paulo Henrique Paixão
*

PREOCUPAÇÃO

A maior 
preocupação 

do secre

tárioa Paulo Henrique Paixão es

tá 
justamente 

na improvisação

de bancas, construídas de maaei

ra, que afetam diretamente a

saúde. 
'Seu 

que é difícil mas os

consumidores precisam enten

der a necessidade de não com

prar com estes vendedores. Esta-

mos padronizando os boxes em

todas as feiras municipais para
eliminar, por completo, este ris

co de doenças. Por isso, a fiscali

zação será redobrada neste final

de ano'.

A Secretaria Municipal de Mer
cados e Feiras também está aten
ta quanto a fiscalização da Feira

da Panair onde, até noje, feiran
tes não cadastrados insistem em
instalar barracas sem a devida
autorização da Prefeitura Muani

cipal de Manaus. Para que isso
nào aconteça, o secretário vive
em permanente contato com o

presidente da Associação dos
Feirantes, Chico Branco, que
vem realizando um trabalho im

portante junto aos seus associa

dos para acabar com essa
invasão.

São José recebe Mutirão de Combate à Cólera

A Prefeitura de Manaus comple
tou ontem, com a realização de
nutro Mutirão de Combate á Có-
leia no bairro São losé, a distri-
buição d<- 36 mil filtros e o mes-

mo numero de frascos de hipo-

clorito de sódio (200 mililitros)

pat a o tratamento da água da po-

pula< ao de baixa renda

Na terça feira, a Prefeitura vai

distribuir mais cinco mil filtros

com hipoc lorito na Colônia Antô-
mo Aleixo, completando uma

primeira etapa deste 
programa

especifico com a distribuição de

41 mil unidades, segundo infor

maçòes do secretário municipal

de Saúde, Evandro Melo.

prefeito Artur Neto disse on-

tem no bairro Sáo José que Ma

naus, ate ontem, so havia regis

trado 42 casos confirmados de

ólera de pacientes que pegaram
doença na cidade No total são

216 casos tratados na capital,

sendo 174 de pacientes que vie-

rarn do interior.

Artur Neto chamou a atençáo

para o trabalho que está sendo

realizado no combate à cólera
•m Manaus, junto com as cam

panhas ou o trabalhao diário nos

entros de saúde 
'Se 

temog água

de boa qualidade e vacinacão efi-

ciente, nosso coeficiente de mor-

talidade infantil, que hoje é de

74.3 para 1000 nascimentos, po-
de (air para mais da metade,

chrgando a menos de 30 por
mil', afirmou.

O secretário Evandro Melo in

formou que o trabalho da Prefei-

tura esta caminhando para al-

Lançar o coeficiente menorpos
sivel de mortalidade infantif. Os

600 agentes de saúde, que serão

Moradora do bairro Sâo José leva filtro para casa
J

1.600 no ano que vem (1 para ca

da 250 famílias), estão visitando

casa por casa nos bairros de Ma

naus. Sáo eles que, além de le-

vantarem as necessidades do fil-

tro e do hipoclorito, também es

tão informando às famílias a ne

cessidade da vacinação e da hi

giene para evitar as doenças de

uma forma geral.
Ainda ontem a Prefeitura inten

sificou a vacinação contra o sa

rampo, a poliomielite, a difteria,

o tétano, a coqueluche e a hepati-

te B, aproveitando o mutirão con-

tra a cólera no São Jo6é. Os orga

nizadores disseram que todos os

centros Hp <;aude de Manaus es-

tão vacinando todos os dias e

que os pais devem levar as crian-

ças que ainda não receberam es

tas e outras vacinas.

ÁRVORES

A Secretaria Municipal de Defe

sa do Meio Ambiente (Sedema)
também participou do mutirão

no 3ão José. Foram distribuídas

mil mudas de árvores frutíferas

para quem ainda não tinha uma

no quintal de sua casa, já que no

bairro a maior parte dos morado

res já tinha duas ou três árvores

no quintal, servindo de exemplo

para outras áreas da cidade.

CURSO ALMIGHTY

Aproveite suas férias para dar inicio à novos

horizontes à sua vida.

CURSOS DE FÉRIAS DE DATILOGRAFIA EM 30 DIAS

I s de 2* â 6* feira, 4h diárias, Turma» manhã, tarde
• . mo < Cr$ 86 000 00 por apenas Cr$ 40 000,00 referente ao cur

so certificado e apostila
Há só 10 vagas

CURSO DE VI01A0
r..ri ,<j violão, mas toque conosco!!! Toque com harmonia e cante com

o coração. Nós temos o violfio.

CURSO DE DATILOGRAFIA

Em 3 ou 6 meses Para que você seja um exímio em computação ou

teit!*, |)i<K,ure antes concluir um curso de datilografia. Datilografamos

trabalhos escolas.

INGLÊS

[,ci ico tempo você estará apto a falar e escrevei corretamente o

Iil na d< comtjiicaçSo internacionalmente mais utilizado. Aulas de

2 • a Sábado Tumas, manha, tade e noite. Taxa da inscriçío para

qualquer um dos 3 cursos é de Cr$ a000,00 à 1 • mer*. você nSo pa-

yará e ainda ganhará inteiramente grátis a apostila de datilografia, o

álbum musical de violSo e o material de inglês. Recorte este anúncio

e dinia-se à Av Getúlio Vargas, 891 - Centro. Próx è Computec, Para

efetuar sua inscrição.Vagas limitadBS, salas com ar-condicionado.
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ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA DE MANAUS

i SECRETARIA MUNICIPAL

DE COMUNICAÇÃO

,/V Nota Oficial

A SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS INFORMA

Fica prorrogado até 15 de dezembro o prazo para o Recadastramen
to Fiscal.

Os contribuintes devem procurar os postos da SEMEF na rua Maior
Gabriel n° 1728 e na av. Joaquim Nabuco n° 645.

A nâo atualização cadastral sujeitará o contribuinte a fiscalização, não
concessão do Alvará de Funcionamento e aplicação da multa corres
pondente ao dobro do tributo, de acordo com o Código Tributário
Municipal.

Para a atualização só será necessário a apresentação dos documentos.
Pessoa Jurídica

C.G.C.
Contrato Social
RG e CPF do responsável
Carnê do IPTU/91

Autônomo Universitário
RG e CPF
Diploma registrado ou carteira do conselho
Carnê do IPTU/91

Autônomo não Universitário
RG e CPF
Carnê do IPTU/91

GILVAN S0XAS
Secretário Municipal de Economia e Finanças
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Detur «embarca»

na trilha da

ECO/92

O Departamento Muni

cipal de Turismo (Detur)

quer iniciar 1992 desta

cando o turismo ecológi

co. Na trilha da Eco-92,

que ocorrerá no Rio de

aneiro com a pretensão
de discutir o turismo e a

preservação do meio

mbiente, o departa-

mento pretende incre-

mentar o turismo ecoló-

gico a mazonen se,

atraindo para Manaus

investimentos de vulto.
'Não 

podemos ficar a

reboque de ninguém,

mas precisamos aprovei-

tar os eventos de porte',
considera a diretora He-

len Coimbra, para quem
Manaus tem sua própria
autonomia turística e só

precisa de mais divulga

ção no resto do País.

Coimbra admite que es

tá sendo feito um traba

lho para destacar o turis

rrto amazonense na

Eco-92.
'Os 

turistas estrangei-

ros precisam saber sobre

a cidade e a mobilização

tem de acontecer a qual-

quer custo, sob pena de

ficarmos sempre a rebo-

que das decisões toma

das fora da nossa admi

nistração', reflete Helen

Coimbra, ao comunicar

que há alguns meses,

seu departamento vem

distribuindo folhetos

que mostram a 
'verda

deira cara do turismo no

Amazonas'.

A funcionária fez uma

avaliação dos projetos
executasdos este ano pe
lo Detur, destacando a

campanha de preserva

ção do patrimônio histó

rico através do projeteo
Conheça sua Cidade. 0

departamento esteve re

presentado num con

gresso turístico em Sal

vador, BA. onde foram

defendidas as atrações

turísticas de Manaus

Mesmo reconhecendo

as dificuldades financei

ras que impediram um

programa mais amplo

Coimbra ressaltou que o

Amazonas passou a ser

conhecido através de

suas belezas naturais, as

quais foram divulgadas

de forma sistemátrica

como não acontecia há

tempos. 
'Os 

turistas só

conheciam Teatro ama-

zonas e o Encontro das

Águas', lamenta Agora

ao quadro se modificou'

assegura.

Ela atribui as realiza

ções do Detur em perío

do de crise à dedicação e

esforço do pessoal do de

partamento e ao apoio

do prefeito Artur Neto

K." 
: 
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Disk U.T.1.232-9290 e comprove.

PRONTO SOCORRO DOS PORTÕES

ESTE FUNCIONA!

Consertos, reformas,

confecções de

portões, grades 
e

estruturas metálicas.

PH0NTU SOCORRO

INSTITUTO

VOLUNTÁRIO^ 
na pátria

(UMA OPÇÃO PARA SEU FILHO)

PRÉ-ESCOLAR ^ ALFABETIZACÃO

e 1a A 4a SÉRIE

COIV1

ACOMPANHAMENTO ESCOLAR E ADMISSÃO

AO COLÉGIO MILITAR DE MANAUS

RESERVA DE VAGAS: LEONARDO MALCHER, 831 - 
CENTRO

Forte: 233-1484

CONCURSO,

'0 

B0TINH0 DA SORTE'

EXIJA AS NOTAS FISCAIS E GANHE PRÊMIOS

SI

B'

,;jJP .

Moradora do_bairro S3o Jos6 leva filtro para casa j



IMA cria florestas de 

produção 
em 92

Universidade implanta

novos cursos em Parintins

A Universidade do Amazonas, já definiu, para o pró
ximo ano, a implantação de mais um projeto na área
acadêmica, que vai redimenslonar o Programa de In
tenorizaçâo universitária A partir de março de 92,
passarão a funcionar, em Parintins, mais quatro Cur
sos de Licenciatura Plena, com oferta inicial de 100
vagas, sendo 30 em Matemática, 30 em Física 20 em
Química e 20 em Biologia

A proposta de implantação dos novos cursos, elabo
rada pelos professores Maria Lúcia Belém Pinheiro,
Jose Henrique de Sá Mesquita, Walter Esteves de Cas
tro Júnior e José das Neves Falcão, foi aprovada, em
primeira instância, pelos Colegiados dos quatro de
partamentos de ensino da UA roi só em outubro, po
rém, que urna nova e definitiva versão da proposta
teve aprovação dos Conselhos Departamentais dos
Institutos de Ciências Exatas e de Ciência Biologicas.
e, depois, do conselho de Ensino e Pesquisa

Os novos cursos serão parcialmente mantidos com
recursos aprovados pela (ipês Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nivel Superior, atra
vés do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Cien
tífico e Tecnológico. Para atuarem especificamente
neste projeto, a Universidade já contratou oito pro
fessores nas aareas de Matemática, Física, Química e
Biologia, que ficarão sediados no município de
Parintins

Os recursos humanos necessários ao apoio e desen
volvimento do projeto foram assegurados conjunta
mente pelo governo do Estado e Prefeitura de Parin
tins, que também colocaram á disposição da US o
i onjunto de salas de aula suficientes para abrigar os
100 alunos dos cursos

A existência de tais condições, segundo os autores
do projeto justificaria, por si mesma, a implantação
das quatro licenciaturas em Parintins Mas há, ain
da ao lado disso, o compromisso de interiorização
da Universidade como processo educativo capaz de
produzir e transmitir conhecimentos em benefícios
das populações do interior

CARÊNCIAS 00 ENSINO

Voltada, em principio, para a formaçáo de recursos
humanos na área de ciências da natureza a atuação
da UA no interior, particularmente na area do Projeto
Parintins, a que estão ligadas as novas licenciaturas,
devera formar perto de 400 professores/pesquisado
res até o ano 2 000, atingindo diretamente 300 mil

pessoas dos municípios compreendidos como re
giões universitárias

Nesses municípios, o ensino fundamental ainda é
ministrado por professores leigos, dos quais 80 por
cento nào têm o primeiro grau completo Ao nivelde
2o grau a formação do quadro de educadores está
desatualizado em todas as áreas, especialmente nas
de ciências da natureza, enquanto os equipamentos

pedagógicos, predominantemente tradicionais, não

permitem a experimentação e a renovação sistemáti-
ca do conhecimento do corpo docente

'Tem 
se como fato incontestável —, afirmam os au

tores da proposta 
-, o agravamento da carência do

ensino em áreas básicas para todas as profissões, e,
especialmente, para aquelas formadoras de recursos
humanos, como é o caso de professores estaduais e
municipais'

Segundo pólo de interiorização universitária (o pn
meiro é Coari), o município de Parintins tem hoje cer
ca de 65 000 habitantes e 16.000 alunos matriculados
no 1 ° e 2o graus Este número se eleva para 19 000, se
incluídos os que já concluíram o segundo grau A 

po
pulação c- os alunos dessa região, no entanto, ene
gani a 102 500e 31 000, respectivamente, se conside
rados os dos municípios vizinhos de Barreirinha
Nhamundá e Urucará

Como o índice satisfatório para o adequado ensino
de ciências da natureza é deOl professor para 80 alu
nos, os autores do prtojeto entendem que a região aíai

lie de pelo menos 350 profi
ação p

Se ai fo:

cançada pelo Projeto Parintins já deveria dispor
atualmente de pelo menos 350 professores com
mação plena na área cientilica

orem incluídos os municípios situados entre
Manaus e Parintins - , Maués, Silves, Nova Olinda do
Norte, Autazes, Boa Vista dos Ramos, Itapiranga, Uri
curituba e Itacoatiara , a inexistência de professo
res com formação plena na area cientifica se configu
ra como dramática A população e os alunos destes
municípios totalizam, segundo o levantamento do

projeto, 300 000 e 70 000. respectivamente, para um
numero de professores plenos que não ultrapassa
uma dezena

O Instituto de Desenvolvimento
dos Recursos Naturais e Proteção
Ambiental do Amazonas (IMA). a

partir do próximo ano, vai ini
ciar estudos em áreas pré
selecionadas nas calhas dos rios
Purus, Juruá, Madeira e Soli
mòes, para criação de Florestas
Estaduais de Produção A infor
maçào é do presidente do IMA,
Dimas Agostinho da Silva

As Florestas Estaduais ae Pro
duçáo, unidades de conservação

de uso direto, são áreas de uso

múltiplo que possibilitam o la

zer, turismo, conservação, 
pre

servação e produção florestal de

acordo com plano de manejo es
tabelecido para o local. O manejo

em base sustentávvel é um pre
requisitivo. 0 governo detém o

controle da area e a exploração e

realizada pela iniciativa privada
e produtores florestais, mediante

o cumprimento de exigências

especificas.

Segundo Dimas Agostinho, já
existe consenso mundial de que
o Estado deve assumir amplos

puueres tia gesido ue seu patri-
mônio florestal. Explicou que a
existência de madeira oriunda
de planos de manejo será ponto
fundamental para garantir o
mercado externo que já exige a

curto prazo certificação de ori

gem de matéria 
prima 

florestal
Dai a necessidade de implanta-
cão de unidade de demonstração

de produção sustentada de ma
deira com a realização de pesqui
sas em manejo, enquanto é aten-
dida uma demanda real por pro-
dutos madeireiros

Agostinho ressaltou que o obje
tivo da criação de florestas esta
duais de produção é orientar o
setor de exploração florestal As
florestas nacionais de produção
criadas no Amazonas, com rara

exceção, náo oferecem perspecti
vas cie produção florestal mes
mo a longo prazo', assinalou De
fende também o engenheiro fio
resta^que a vaporizaçâo dos pro
dutos oriundos da floresta se
contrapõem a outros usos consi
derados predatórios,

tn r> «napnVi»(ro florestal Antn

nio Carlos Hummel, expôs que
as florestas de produção vão ga
rantir suprimentos continuo de
matéria-prima de qualidade no
tadamente de produtos medeirei-
ros, além de minimizar proble
mas relacionados a aquisição de
terras 

por parte de produtores
florestais e indústria

Hummel lembrou que o desen

volvimento econômico e social

do interior do Estado depende da
organização e fortalecimento do
setor florestal do Amazonas. Por

isso, deverá desenvolver ações
de fomento e extensão que con
templem 

produtores 
florestais

Para susDsidiar os trabalhos, o
IMA vai atuar em conjunto com
outras instituições, como o Insti
tuto Nacional de Pesquisas da
Amazônia (Inpa). Entre alguns

projetos de pesquisa, está previs-
to um diagnóstico da situação

das serrarias e indústrias de la
minados e compensados do
Amazonas, e a avaliação de con

sumo de energéticos florestais

pelo setor industrial do Estado.

MEC Am apóia moralização do ensino

O delegado do Ministério da

Educação no Amazonas, Ro

mérito da Silva Brito, decla

rou apoiar integralmente a

iniciativa do Conselho Esta

dual de Educação - CEE na

campanha desencadeada pe

la moralização do ensino, ao

tomar conhecimento do apelo

feito aos pais de alunos quan-
to a legalidade das escolas

particulares, principalmente
aquelas que atuam nas áreas

de pré-escolar e Io grau. 
'Co-

mo representantes do Minis

tério da Educação no Amazo-

nas e ainda como conselheiro

do Conselho Estadual da Edu-

cação, tenho obrigação de ze-

lar 
para que náo proliterem

verdadeiras arapucas educa

cionais e 
'quistos' 

deformado

res do ensino básico', enfati

zou o delegado do MEC.

Ele ressaltou ainda que, no

processo de democratização

do ensino, existem oportuni

dades e espaço para todos, as-

segurando na Constituição e

toao investimento particular
é bem visto pelo Ministério

da Educação, mas frisou, que
investir em Educação é ques
tão de responsabilidade e re

torno social, compatível com

as espirações e necessidades

da população brasileira.

O delegado do MEC ao afir

mar também que é meta prio
ritária Hn Ministério Ha Fdu-

cação diminuir o déficit de

vagas escolares e para isso já
aprovou projetos, este ano,

para o Estado do Amazonas

aue envolvem recursos da or

aem de Cr$ 3,5 bilhões, apro

veitou a oportunidade para

elogiar a informação prestada
na imprensa pelo secretário'

da Educação, que, ao assegu

rar a melhoria do ensino em,

1992, garantiu que nenhuma

criança em idade escolar fica-

rá sem ensino. 
'Isto 

significa,

na prática, que o trabalho in-

tegrado e articulado que vem

sendo desenvolvido entre a

Delegacia do MEC no Amazo-

nas e a Seduc, apresenta os

resultados desejados.
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ALIMENTOS IINTEGRAIS

* 
CEREAIS EM FLOCOS

FARINHAS

# 
CARNES VEGETAIS

BISCOITOS

* 
PÃES INTEGRAIS

MEU 
CHÁS

SHAMPOOS

* 
LIVROS, ETC...

AV. EDUARDO RIBEIRO, 620 - TÉRREO

ED. CIDADE DE MANAUS - LOJA 60N

FONE: 233-0323 - MANAUS-AM

CLINICA

SANTA ETELVIINA

Colposcopia ^ Ultrasonografia

^ Exame de Laboratório

URGÊNCIAS GINECOLÓGICAS

E OBSTETRÍCIAS

Atendimento de 2a a 6a das 8 às 20h

Sábados das 7:00 às 13:00h

URGÊNCIA 24h

Disk 622-3684

chame BIP 785 ou 016

TEMOS GERADOR DE LUZ

RUA LORIS CORDOVIL, 68

ALVORADA I - FONES: 238-2024 e

238-2285 - MANAUS-AM

. %

LABORATORIO MEDICO

Dr. LUIZ MONTENEGRO I

| 
PAT0L0GIA CLINICA 

I

EXAMES DE LABORATORY EM GERAL I

Av. Gefullo Vargas, 334 - Fone: 234-7977 I

METALÚRGICA NOVO BOX

ESPECIALIZADA EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO

JANELA - PORTA - GRADE DE PROTEÇÃO

PORTÕES - BÚZIOS - BOX P/BANHEIRO E VITRINES
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Mestrinho elogia

sistema de saúde

do seu governo

— O sistema de saúde do
Estado está satisfatório e
oferece condições para um
atendimentoeficiente, com
petente e saudável para to
dos os que procuram um
hospital, posto ou centro de
saúde Na verdade, do caos
herdados, para o momento
de hoje, já fizemos muito,
embora, reconheceçamos
que ainda há muito que
fazer'

Com este depoimento o go
verndor Gilberto Mestrinho
lembrou as dificuldades
brutais encontradas no sis
tema de saúde, que moti
vou até mesmo a decreta
cão do estado de calamida
de, mas ressaltou também o

que já foi feito e que não se
resume apenas na recupe
ração fisica de praticamen
te todos os hospitais e cen
tros de saúde, projeção de
novas unidades e distribui
ção de medicamentos e apa
relhos e equipamentos
cirúrgicos

Nào havia nada, nem o
simples mercúrio Hoje nâo
falta nada e os pacientes
são atendidos com dignida
de, com competência e com

profissionalismo', ensina o
governador Gilberto Mestrj
nho, engrandecendo o tra
balho realizado pelo médi
co Arnaldo Russo, 'um 

gi
gante nesta luta sem tré-

guas' como fez questão de
frisar

Para o secretário Arnaldo
Russo, tudo isso foi possível
graças a orientação e ao

paoio do govemaaor Gilber
to Mestrinho, ea montagem
de uma equipe ágil e traba
lhadora que abdicou do
tempo, dos direitos pessoais
para vencer a grande
batalha.

'Tivemos 
equipes motiva

das pelo trabalho e dispôs
tos a vencer. Isto estamos
conseguindo o que nos ale

gra, nos anima para novas
frentes', assegura Arnaldo
Russo

Ônibus especiais

levam aposentados

ao Olímpico
i

Amanhã, a partir das 7 ho-
ras, em todos os bairros de
Manaus, dezenas de ônibus
estarão em pontos previa
mente escolhidos, esperan
do para transportar aposen
tados a sede do Olímpico,

para uma grande festa de
Natal e, ao mesmo tempo,

para receber seus

proventos.
Dia 26 em Brasília, 25 atle

tas amazonenses, entre os
melhores selecionados nos
centros de recuperação de
menores, estarão em brasí
lia, disputando partidas de
futebol e atletismo, com
equipes de todo o Brasil, in
clusive participando de
uma corrida pedestre do
Memorial JK ao Palácio do
Planalto e da descida da
rampa com o presidente
Collor, última cerimônia
deste ano

Estes dois acontecimentos
são apenas um pouco do
muito que vem sendo reali-
zado ao longo dos oito me
ses de trabalho, pela secre
taria Maria Emilia Mestri
ses de traba )ela secre

nho e o secretário da Ação
Comunitária, Sebastião
Reis, para resgatar o direito
do menor e do idoso á uma
vida melhor, refletindo di
retamente na qualidade de
vida também da família, co-
mo centro de todas as
açòes,

V

ESTAS EMPRESAS ACREDITARAM NESTE NOME

COM. E REP. LTDA

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM:

/ DESINSETIZAÇÃO

DESRATIZAÇÃO

DESCUPINIZAÇÃ0

Cerveiana Miranda Corrêa S/A BRAHMA

Gillete da Amazônia S/A

Wilkinson Sword da Amazônia S/A

Xerox da Amazônia S/A

Robert Bosch da Amazônia S/A

Basf da Amazônia S/A

Sony da Amazônia S/A

Gentek da Amazônia S/A

Ericsson da Amazônia S'A

Lojas Americanas

Receita Federal

Petrobrás Distribuidora S'A

Philips da Amazônia S/A

Mesbla Lojas de Departamentos S/A
IBF da Amazônia S/A

Refrigerantes da Amazônia S/A Coca-Cola

Guará Distribuidora Ltda.

Sharp da Amazônia S/A I e II

(Comptron, Facit, Cape)

Gás da Amazônia S/A

Grupo Servis

Hiper C O.

Empresa Municipal de Urbanização

NHT Hotelaria de Turismo S/A Novotel

Cia. Tropical de Hotéis da Amazônia

(Hotel Tropical)

Concentrados da Amazônia CDA

Coca-Cola

Sharp Transportes e Armazéns Gerais Ltda.

Cricket Amazônia Ltda.

Moto Honda da Amazônia Ltda

Pão x Cia Ltda.

Empresa Jornal do Commercio Ltda.

Atacadão Hollywood

Itautec Componentes da Amazônia S/A

Administração do Porto de Manaus —

PORTOBRÁS

Lobrás — Lojas Brasileiras

Provém Promoção de Vendas da

Amazônia Ltda.

MD Alimentos Ltda.

Distribuidora de Bebidas Antarctica de

Manaus Ltda.

Seiko Industrial da Amazônia S/A

Cinorte Const. e Incorp. Norte S/A

Lojas Populares Ltda.

Sociedade Agrícola de Maués SAMASA

Fundação Dr. Thomas

Fundação de Assistência ao Estudante do

Amazonas

Conservadora Amazonas Ltda.

Conservadora Manaus Ltda.

PRODAM Processamento de Dados do

Amazonas

SAME Pirelli da Amazônia S/A

Quartz Elétron da Amazônia S/A Mondaine

Revendedor Philco Hitachi

ACREDITE VOCÊ TAMBÉM. LIGUE 238-1430 
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Nestrinho empossou novos diretores

'Estamos chegando ao tim

de um ano difícil, porém a

Fieam adota uma norma

que deve ser a todos nós

que è a de procurar mesmo

em fase adversa, formar

quadros, buscar a especiali

zaçáo, o aperfeiçoamento e

estudar acuradamente to

dos os problemas da Ama

zônia Essa foi uma das ra

zòes pelas quais fiz questão

de participar deste ato'

Com estas palavras, o gover

nador Gilberto Mestrinho

iniciou seu discurso na so

lenidade de posse dos no-

vos diretores das Coordena

dorias da Federação das In

dustrias do Estado do

Amazonas

A solenidade realizada no

auditório Gilberto Mendes

de Azevedo contou com a

presença do vice

governador e presidente da

Fieam, Francisco Garcia, do

prefeito de Manaus, Artur

Neto, do comandante do VII

Comando Aéreo Regional,

major brigadeiro Antônio

Alberto de Toledo Lobato,

entre outras autoridades ci

vis e militares, empresários

e diretores do Sesi, Senai,

JEL e Dampi

Gilberto Mestrinho disse

na ocasião, que todos de

vem estar preparados por

que, a medida que as pres
sòes se fazem contra o Ama

zonas e a ZFM, nós temos

que estar capacitados para
enfrentá-las com rapidez,

seja através do conheci-

mento, dos números, dos

dados e das análises técni

cas e econômicas Mestri'

nho lembrou que o Amazo

nas está entrando em uma

nova época que não admite

improvisações, nem emo

cionalidades É preciso que

cada um se conscientize de

que este Estado poderá ser

grande, pdoerá ser forte, de

pendendo de cada um de

nós e da nossa capacidade,

da forma como encarar a

coisa pública e da boa ges
tão em todos os seguimen

tos 0 governador fez ques

tão de lembrar que durante

as negociações sobre o

atual projeto de adaptação

da ZFM. não se perdeu na

da 
'Ao 

contrário, com a

aprovação das recentes me

didas nós só tivemos con

quistas, pois nenhum dos

beneficios gerais foram per

didos O governador disse

que vislumbrava um ano de

1992 bem diferente, apesar

da crise que ora atravessa

mos Ao elogiar a Fieam pe
ia implantação das novas

Coordenadorias e a partici

paçâo dos empresários no

processo de desenvolvi-

mento do Estado, o gover-

nador disse que, em 1992,

vai lançar o maior progra-

ma de financiamento ao

empresário que o Amazo

nas já viu e, também que o

Estado será testemunha da

maior revolução na realiza

çâo de obras, que serão ope

racionalizadas e já no 2o

ano de Gilberto Mestrinho e

Francisco Garcia

O vice governador e presi-
dente da Fieam, Francisco

QArcia, disse que a soleni-

dade que a Fieam estava

acompanhando de perto as

mudanças ocorridas e as

exigências da nova realida

de sócio-econômica e que
foi diante desse quadro que
a Fieam idealizou a criação

das Coordenadorias para

discutir e apresentar alter

nativas que possam apri

morar o processo industrial

da região e a consolidação

definitiva do projeto brasi

leiro zona Franca de Ma

naus Garcia disse que os

coordenadores empossados

indentificam-se plenamen
te com o desenvolvimento e

os interesses maiores do Es

tado, pois conhecendo mui

to bem a realidade local po
derão dar importantes con

|jj^ 

^

Auditório Giloerto Mendes lotado na posse de diretores

Santa Luzia Esporte Clube

APRESENTA:

Domingo de Pagode

? ??Todos os domingos*??

Semente do Pagode

das 14:00 às 22:00 horas ????

Rua Branco e Silva 
- Santa Luzia

tribuiçôes, em áreas especi-

ficas, para ajudar na reto-

mada do desenvolvimento,

no retorno as atividades de

produção das industrias, na

diminuição das taxas de de

semprego e na busca de ca

minnos que posam condu

zir a ZFM aos caminhos da

modernidade, da eficiência

e da qualidade. Francisco

GArcia lembrou na ocasião,

que importante passo foi

dado recentemente, quando
as Federações das lndús

trias implantaram, em Bra

sília, um escritório de Re

presentação da Amazônia

Legal quie tem como maior

aliado o lider, o governador
Gilberto Mestrinho.

SOLENDADE

Foi para uma platéia de

mais de 250 convidados

que o presidente da Fieam

Francisco Garcia deu posse
aos 30 novos diretores da

Entidade, que passarão a

partir de agora, a participar
ativamente do processo de

desenvolvimento, apresen

tando trabalhos nas áreas

do comércio exterior, de
«envolvimento industrial

política econômica, promo-

ção de investimentos, da

dos estatísticos e comunica

ção social.
O pronunciamento de

abertura foi feito pelo em

presário Laerte Chixaro, dl

retor titular da Coordenado

ria de Dados Estatísticos.

Laerte Chixaro disse que as

Coordenadorias ora implan

tadas faziam parte das mu

danças ocorridas com a im

plantação da nova estrutura

organizacional da Fieam,

idealizada por Francisco

Garcia, para modernizar a

Entidade

O prefeito de Manaus, Ar

tur Neto disse que via como
uma feliz iniciatica o fato

da Fieam vir a organizar e

departamentalizar as coor-

denadorias de apoio ao par

que industrial numa hora

em que a Zona Franca de

Manaus passa por profun
das e exitosas transforma

çôes Artur Neto disse que a

partir da implantação do

novo modelo econômico

brasileiro, teríamos que
buscar em espaço para a

ZFM dentro do novo contex

to nacional 
'Nós 

teríamos
nup buscar um p<;naro no

momento em que o presi-
dente nos lança uma solici-

taçâo e até mesmo um desa

fio que é o de colocar os pro
dutos da ZFM no mercado

A Fieam apresenta, nesta

hora, importante medida de

complemento as medidas

ora aprovadas para a adap-

tação da ZFM, criando as

coordenadorias que trarão

grande contribuição na luta

pela busca da qualidade, da

produtividade e de melho

res mercados para os pro

dutos aqui fabricados, se

jam no Pais ou no exterior',

disse Artur Neto O prefeito
acrescentou em seu pro
nunciamento; A ZFM muda

e aceita o desafio e a princi

pai Entidade da indústria

da nossa terra mostra que
está a altura dessa desafio

que é de ajudar a ZFM a

cumprir o seu papel políti
co, econômico e social' Es

tão de parabéns a Fieam e

Francisco Garcia — 
que diri

ge a Entidade de maneira

hágil, prestativa e lúcida -

e os senhores coordenado

res que têm um importante

desafio pela frente', com

pletou o prefeito Artur Neto

LABORATÓRIO (TvWWVl

'Abre 
as 

portas

paia 
sua saúde"
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PROMOÇÃO NATALINA

PERS1ANAS

Renove a decoração de seu ambiente com

PERSIANAS à preço de fábrica, ou fazendo a

manutenção das que você, tem, e concorra dia

31.12.91 a brindes valiosos, sexta de Natal e como

primeiro prêmio, a devolução do seu dinheiro da

compra já feita!

PROMOÇÃO VÁLIDA ATÉ DIA 20.12.91

SORTEIO FEITO PELA TELEVISÃO.

Faça seu orçamento sem compromisso

PRONTA ENTREGA

PERSIANAS MANAUS - FONE: 625-1139

Thomé revelou

crescimento dos

projetos agrícolas

De janeiro a outubro deste

nao, o Governo do Estado,

através da Secretaria da Pro

dução Rural (Sepror) finan

ciou mil e 439 projetos para

produtores rurais do Ama

zonas, pelo FMPE (Fundo de

Desenvolvimento da Micro

e Pequena Empresa), segun
do revelou o secretário da

Produção Rural, João Tho

mé Mestrinho O FMPE é

um fundo constitucional do

Estado, desenvolvido pelo
BEAe que temos 

juros 
mais

baixos do mercaao

No mesmo periodo, o BEA

financiou para o setor agri

cola mais nove projetos pe
lo FNO e o Banco da Amazô

nia outros 49 Em termos de

valores, o secretário João
Thomé Mestrinho explicou

íue pelo FMffi os recursos

oram de Cr$ 1.165 728 205,

enquanto pelo FNO o total

atinge Cr$ 600.461 434.

lhome intormou ainda

que a liberação dos recur

sos atendeu projetos para a

produção de mandioca, ar

roz, milho, feijão, banana

mel&ncia, abacaxi, guara
ná, maracujá, repolho, pi
mentão, bovinocultura, bu

lanacultura, avicultura, suí

nocultura, piscicultura, ma

mão, seringal nativo, casa

de farinha, cooperativa,

produção de mudas e aqui

sição de tratores, entre

outros.

Os projetos beneficiam os

eguintes municípios: Alva

rães, Anori, apui, Autazes,
barreirinha, Benjamim

Constant, Boa Vista dos Ra

mos, Boca do Acre, Borba

Carauari, Careiro da Várzea

cAstanho, Caviano, Coari

Codajás, Eirunepé, Envira

Fonte Boa, Borba, Humaitá

Iranduba, Itacoatiara, Jutai
Lábrea, Manacapuru, Ma

naquiri, Manicoré, Maués

Nhamundá, Novo Aripua

nã, Parintins, Presidente Fi

gueiredo, Rio Preto da Eva

São Sebastião do Uatumã

Silves, tabatinga, Tefé

U r u c a r á

TOXICOLOGIA — Temos convênio com laboratórios em Sâo Paulo para outros exames

EMPRESAS - EXAMES PERIODICOS - EX. ADMISSA0/DEMISSI0NAL

AGUARDAMOS SUA VISITA: Aw Epaminondas,465 (esq. M. Coutinho)

FONE. 232 0200 

VITAMINA NATURAL CHINESA

Vitamina de rejuvenescimento

para o tratamento da impotência e da

ejaculação prematura.

APONTADO PARA: Coração, Fígado

Intestino, Estômago, Circulação

Colesterol, desentupir veias.

DISTRIBUIDOR:

IMPORTADORA NEW SCUT 
- Rua. Dr. Moreira, 101

IMPORTADORA CAMPELO

JAWA IMP. e EXP. Ltda. - LOJA UNIVERSAL

Rua Marcílio Dias, — Centro

FONE: (092)234-8483

MANAUS - AMAZONAS - BRASIL

LANÇAMENTO

VIDEOPÉDIA BRITANICA

EMPRESARIAL

Para diretores, 
gerentes

e funcionários

As idéias e técnicas empresariais mais

avançadas do mundo!

SUA EMPRESA TERÁ ASSUNTOS COMO:

s AS CINCO DOENÇAS FATAIS DA ADMINISTRAÇÃO:

^ LIDERANÇA E CRIATIVIDADE ^ REUNIÒFS MAIS FFIHA7FS

? PERSONALIDADES DIFERENTES ? SABER ESCUTAR E MUITOS OUTROS

MARCAR UMA VISITA PELO FONE: 232-9339 PARA UM REPRESENTANTE

LHE DAR MAIORES INFORMAÇÕES NO HORÁRIO COMERCIAL

Cada módulc de informação contém:

to
¦

Uma fita de vídeo com filmes empresariais mais um livro com Planos de Estudo

S.O.S. RIAN

VOCÊ TAMBÉM TEM OBRIGAÇAO

participei

COLABORACAO: JORNAL PO COMMERCIO
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JudiciArio

O substitutivo apresentado pelo comando de greve dos magistrados aue teveaquiescência dos parlamentares e do Poder Executivo Estadual com relaçãoao reajuste de seus vencimentos, conseguiu a proeza de não agradar na totaUdade os integrantes da magistratura, que temem uma alta inflacionária a Dar

}rj 
e 

^gora 
atf ° recebimento do vencimento, nem aos funcionários dó Poderíudiciària aue lamentaram a mpnrãn Ha m aJ* .• » .. raer

0 que acontece no mundo forense.

V J7 .I® uenumenro, nem aos funcionários do PhHpi
Judiciaria que lamentaram a menção da categoria em determinado dispositivo
quando compete ao presidente do TJA dissertar sobre essa questão o7úe hásfe lamentar, e quepor ironia do destino, havia uma corrente posittol entre

?ã/i?f 
nOS Tri"unal, para que se resolvesse de forma positiva a situa

çao de penúria porque passavam os vencimentos da magistratura estadual.
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Bom desempenho

Os Juizes Corregedores Auxi-

liares, Cézar Luiz Bandeira e Ra-

fael de Araújo Romano tiveram

um papel importante durante a

paralisação dos magistrados.

Sozinhos, sob a direção do Cor-

regedor geral da Justiça, desem

bargador Aragão, trabalharam

por toda categoria, resolvendo

várias 
pendências judiciais que

desembocaram nessa esfera de

poder, por força das atribuições

que lhes foram impostas pelas
leis da Organização Judiciária
Estadual. Totalmente indepen-

dentes, com personalidade pró-

pria, cumpriram suas missões,

suprindo a ausência de seus co-

legas de classe na prestação de

serviços jurisdicionado à popu-
lação. Do movimento a socieda-

de ganhou apenas a liberação

em massa de vários marginais,

menos por culpa da magistrada

e mais pela demora no fim da

greve que só prejuízos trouxe

aos habitantes dessa região. Va-

leu o trabalho desses dois juizes
ue abominaram todo processo

e radicalização.I
Jan Vargas dirige novamente destinos da Apeam

Aclamação na Apeam

Em eleição das mais con

corridas, onde a tônica prin-
cipal foi a demonstração da

importância do voto, os pro
curadores do Estado do

Amazonas, escolheram on-

tem, a diretoria que irá diri-

gir os desstinos da Associa

ção dos Procuradores do Es

tado do Amazonas (Apeam),
nos próximos dois anos.

0 pleito, que teve início às

8:30 h e terminou ás 13 ho-

ras, foi dos mais tranqüilos,

e ao final da contagem dos

votos, apresentou-se como

vencedora a chapa constituí-

da pelos procuradores lari

Vargas, presidente; Dialma

Almeida, vice-presidente;

Antonio Mendes do Carmo,

secretário geral; Alberto Gui-

do Valério, tesoureiro; e Ma

ria Beatriz Pinto Martins, se

cretária executiva.

O Conselho Fiscal ficou

constituído pelos procura
dores Paulo Lobato Teixeira,

Aldemar Augusto Salles, e
Sebastião David de Carva
lho sendo suplentes Wandi-
va de Araújo, Miosótis Caste
lo Branco, e Adson Souza Li-

ma. O Conselho Superior es
tá formado por Leonardo

Prestes Martins, José das

Graças Barros de Carvalho,

Eros Pereira, Adalbertoa Me
nezes, Walter Reis, Benedito

Azedo, Darcy Santana e Jai-
me Arantes. Após a conta

gem dos votos foi realizada a

posse da nova diretoria, se-

guida de pronunciamento
ao presidente Jari Vargas,

que foi reeleito, e de um co-

quetel bastante

movimentado.

Para aumentar ainda este

clima de congraçamento, a

Associação dos Procurado

res vai reunir todos os asso
ciados para um jantar no dia

21 próximo, às 20 horas no

restaurante Le Point, à rua

Ramos Ferreira.

Oficiais de Justiça

terão remanejamento

I

Como acontece ao final de cada se
mestre a Corregedoria Geral de Justiça
baixou provimento, determinando um
novo remanejamento dos Oficiais de

Justiça que servem às Varas da capital.
O Provimento, segundo o corregedor

eral, desembargador Roberto Hermi
Ias de Aragão, sempre ocorre no final

de cada semestre, como forma de di-
namizar os serviços cartorários atinen-
tes a distribuição e cumprimento dos
mandatos. A Corregedoria para baixa
de tal medida considerou também a
carência de oficiais de 

Justiça para
atender aos seiviços que lhes são dis
tribuídos pelas Varas nas quais foram
feitas as lotações.

Segundo o Provimento de n° 22/91, o
remanejamento entrara em vigor a

partir do dia Io de fevereiro
Para o plantão judicial durante o re

cesso forense o secreteario do órgão
conforme prescreve o provimento, já
realizou o sorteio, através do qual fo
ram designados os oficiais de Justiça,
Ângelo Nonato da Cruz, Raimundo No

na to L Marinho, Claudei ia Cunha
Viana César Picanço da Silvu Sarita
Cabral dos Santos e Waldemi: G dos
Santop, os quais servirão as VarasJudi
ciaisaté 31 de janeiro de 1992 quando
termina o recesso No bojo do provi
mento, o Corregedor geral determinou
uma série de instruções que devem ser
cumpridas á risca para melhor desem

penho da área judicial no Estado
Sob pena de punição, nenhum escri

vão poderá fazer a entrega dos manda
dos a seus funcionários ou serventua
rios não relacionados na lista de Ofi
ciais de Justiça do Tribunal por se tra-
tar de competência exclusiva para
cumprimento, por parte dos
meirinhos'

Os Oficiais de Justiça ioram orienta
dos no sentido ae cumprir seus man
dados num 

prazo 
de 5 dias do recebi

mento recolhendo os em seguida aos
cartorios Qualquer deslize na obser
vancia desse prazo deve ser comunica
do a Corregedoria Geral, para as devi
das providências

Procurador designa

membros do 
plantão

O Ministério Público estadual en-

caminhou portaria com os nomes

dos membros do MP, que irão

atuar no plantão forense, no fim

de semana, até o próximo dia 18

de dezembro. Pela portaria foram

designados os seguintes membros:

Promotor de Justiça para Area Cri-

minai, dr Cristovâo de Albuquer

que Alencar Filho-tel.

622-4896/236-4892; Promotor de

Justiça para Área Civel-dra. Maria

José da Silva Nazaré-tel

236-6109/238 2592. Promotor de

Justiça para Curadoria da Criança

e do Adolescente, dr Adalberto Ri

beiro de Souza-tel 611 4890 e

625-2230. Sempre que se tratar de

menor, de acordo com a portaria,
este deverá sempre ser imediata

mente removido à Delegacia pró

pria, avisado o curador respectivo.

Deverá o promotor de Justiça plan

tonista, $e abster de funcionar em

1 
^ vJi

mfm

Procurador Bandeira de Araujo baixou portaria

autos com tramitaçao regular em

Vara ou Juízo, salvo em condições

excepcionais, que exijam urgência

caso em que devera cientificar o

promotor titular do ato praticadoa,
sempre a sua responsabilidade o

recurso que couber para o Tribu

nal de Justiça.

Reunião no T. Júri

não lota 
plenário

Estiveram reunidos no plenário

do Tribunal do Juri da capital, os

serventuários e funcionários do

Poder Judiciário amazonense, que

atenderam a convocação da Co-

missão Pro-Sindicato para assem

bléia da categoria. Embora não

contando com expressivo número

de servidores — a comissão espera-

va lotar ao referido plenário 
— o

encontro teve um saldo positivo

segundo avaliação dos presentes,

pois foi esclarecido pelo convida

do especial, dr. Frazão, assessor ju

ridico do Sindicato dos Metalúrgi

cos, várias dúvidas que pairavam

sobre a legalidade da criação do

sindicato, justificando-se para esta

questão os seguintes fatos: a liber-

dade sindical estabelecida na Car-

ta Magna de 1988, os trabalhado-

res da Justiça optarem para forma

ção de um sindicato por categoria

econômica, e a autonomia admi

nistrativa e financeira do Poder Ju
diciário que deverá ser consolida-

da em breve, após a mobilização

que ocorreu na magistratura, du

rante o movimento paredista. Foi
•presentado o estatuto elaborado à

época em que o sindicato em for-

mação abrangeria apenas os ser

ventuários deliberando-se a partir/

dai que se dará um prazo de 10

dias para leitura e apresentação de
emendas de modo que contemple

também os funcionários,/assunto

este que deverá ser discutido na

próxima assembléia marcada para
o dia 19/12/91 (quinta-feira) no pie-
nário do Tribunal do Juri.

Aragão informatiza

toda Corregedoria

A informatização que já vem sendo
colocada em prática pelo Tribunal de

Justiça, na Corregedoria Geral, cada
vez mais, já alcança um maior proces
so de evoluído. No meio da semana, o
titular do órgão, desembargador Ro-
berto de Hermidas Aragão, reuniu to-
dos os escrivães de cartórios e os dis-
tribuidores do Foro, para dar ciência
do novo serviço de distribuição pro-
^essual de Primeira Instância da Cor-
regedoria Geral da Comarca de Ma-
naus, já totalmente informatizado, e

que passara a ser atendido 
por 

equipa-
mento de grande porte da empresa
Prodam Processamento de Dados
Amazonas S A . contratada para pres-
tar serviçao de processamento na CGJ-
Am.

Na oportunidade o corregedor Ara

gâo, coadjuvado pelos Juizes Auxilia
res Cézar Luiz Bandeira e Rafael Ro-
mano. informou da baixa de um provi-
mento contendo todas as instruções

sobre o novo programa, que aos pou
cos deverá ser assimilado pelos ser
ventuários da 

Justiça.
Segundo o desembargador Aragão,

havia necessidade urgente da Correge
doria se modernizar, aumentando a
capacidade de trabalho do serviço de
distribuição informatizada de Primei

ra Instância, ampliando ainda mais es
te serviço. Para que tudo saisse a con
tento, foi necessário que se estabele
cesse e regulamentasse novas rotinas
de trabalho, em uso, no serviço de dis
tribuição, compatibilizando-as com as
normas legais atinentesà matéria e ao
novo sistema informatizado da
distribuição.

ATIVIDADES

AMPLIADAS

Foi idealizado a maior celeridade nos

serviços processuais que a Corregedo

ria ampliou as atividades informatiza

das desse serviço de distribuição de 10

grau e a extensão aos Cartórios de Dis

tribuição O serviço de distribuição

processual será interligado à Prodam,

por 
linha de transmissão de dados via

Embratel, inclusive os Io e 2o cartó

rios de Distribuição onde serão insta

lados terminais com operação em rede

i i-' Mm «PT* J|§&*
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com o serviço de distribuição da Corre-
gedoria Geral

O sistema apresenta várias inova
çòes Os feitos a serem distribuídos na
comarca de Manaus, 

qualquer que se-
ja a sua natureza, serão protocolados
através de relógios horadator que atri
buirâ numeração seqüencial por com
petência de distribuição processual,
na via original da petição inicial e na
cópia, servindo o carimbo do reíógio,
como recibo do interessado, o que im
possibilita a hipótese de extravio.

Como instrumento auxiliar do siste
ma foi instituída, também, tabela de
nível de valor das ações, de uso exclu-
sivo do serviço de Distribuição que
servirá como um dos parâmetros para
o equilíbrio do montante dos valores
das ações distribuídas as diversas Va
ras onde os servidores percebem eus
tas. TAbela de classe-espécie por com-
petência das ações foi outra novidade
implantada, de uso exclusivo do pes
soai da distribuição, que servirá de pa
râmetro para estabelecimento de equi-
líbrio e equitativa distribuição entre as
Varas do Poder Judiciário.

Tribunal 
de Justiça entre mesmo

em recesso forense no próximo dia

20 devendo retornar no dia 1 
° 

de

fevereiro. O TJA está providencian
do o sorteio dos juizes plantonistas

que atuarão no referido período.
Dr 

José Carlos Menescal de Vas-

concelos, juiz de Direito da 2a Vara

da Comarca de Tabatinga, foi re

movido para 1 
a 

Vara da referida

comarca.
Novos 

oficiais de Justiça deverão

assumir suas funções em março

do próximo ano. E claro que eles

devem começar pelas Varas Crimi-

nais, para aprender os ossos do ofi-

cio. Varas Cíveis, para aquçles que

já passaram por tal experiência

profissional.
Juizado 

de Menores voltou às ati-

vidades normais após o retorno

dos juizes Francisco Auzier Morei-

ra e Glair Maria Vital dos Santos. O

trabalho deverá ser intenso até o

inicio do recesso forense.
Sucesso 

o jantar em comemora

ção dos 25 anos da turma de Direi-

to de 1966, realizado no restauran-

te da Fieam. De parabéns, a Desdo-

ra Marinildes Lima, que se movi-

menton nara rpiinir ns fnrmanHos

Quase nenhum advogado na

rnissa He 7o dia do advogado F.van-

dro Rodrigues das Neves mandada

celebrar na igreja de S. Sebastião.

Um triste retrato do espírito de soli-

dariedade e fé cristã da classe.
Desembargador Régis Fernandes,

presidente aa AMB, defendeu em

página inteira do Estadão a eleição

direta para os membros do

Tribunal.

Que 
fim levou o relatório da CPI

do Narcotráfico? Os parlamentares

que trabalharam durante seis me

ses, ganhando polpudos extras de-

vem saber. A novidade é que eles

insistem em querer que a mesma

se torne permanente.
Desembargador Walmir Robert

ficou de ir ao jornal O Globo e ao JB

para dar sua versão. Para mim, ele

foi envolvido de graça, e ponto

final.
Alguns 

juizes já não agüentavam

ficar sem trabalhar. Para eles, o re-

torno foi um alívio.
Agentes 

e oficiais cartorários

confirmaram a perspectiva de um

magro Natal. Diminuíram os regis

tros das transações.

\FLASHES\

Inexistente

Nem passa pela cabeça do
Poder 

Judiciário, fazer tào
cedo alteração na sua Corte
principal da Justiça Portan
to, é totalmente irreal a pos
sivel ida para integrar a Cor-
te, do juiz Hosannah Florên-
cio, pelo TJA, do Procurador
Luís Felippe de Verçosa, pe-
lo Ministério Público; e Fé
lix Valois, representando a
OAB A menção desses trêrs
nomes em uma coluna de
jornal, acabou criando um
clima, que não agradou
nem mesmo aos pretensos
eleitos Pela seriedade do
colunista que veiculou tal
informação tenho certeza
que a fonte falhou, ou então
foi teleguiada proposital-
mente para dar de primeira,
tal relação No fundo, a
menção pode é queimar o
pessoal O juiz Hosannah
Florêncio é candidato dos
mais fortes para desembar-

gadoria do Tribunal, e não
recisa de tal forma de cola
oração Ninguém é tào per-

feito, que não possa errar.

Juíza Graça Bandeira, destaque
na área eivei

Viagem

Quem parte para o Rio de
Janeiro no próximo dia 05
de laneiro, é o presidente do
Tribunal de Justiça, desem
bargador Catunda e sra
Cleide Catunda Vão, como
de costume, passar uma
temporada de férias no
apartamento do Rio de
Janeiro

Reeleição

Tendo em vista a existên-
cia de apenas uma chapa
inscrita para eleição para
presidência da Associação
dos Oficiais de Justiça do
Amazonas, o atual presi-
dente, Pedro Reis e Silva, vai
ser mesmo eleito, por acla-
mação A realidade é que a
deferência da categoria, pa
ra com ele, é mais do que
correta, pelo trabalho in-
cansável que este vem reali-
zandoa, sempre lutando pa
ra melhorar os vencimentos
e as condições de trabalho
da classe Se ainda não con-
seguiu vencera batalha por
maior reajuste,a a culpa
não lhe cabe, 

pois 
não de-

tém as chaves dos cofres do
Poder Executivo estadual..

9
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Desembargador Ubirajara de Mo-
raes, aniversariante da semana

Aniversário

Quem recebeu direito â co-
memoracão foi o desembar
ador ubirajara Francisco
e Moraes, que foi bastante

festejado por ganhar nova
data, na semana 

que pas-
sou. o cerimonial ao Poder

Judiciário, leia se sra. Graça
Figliuolo é quem dirigiu os
festejos O evento foi reali
zado fora da data real, face
ao Tribunal entrar em reces-
so no próximo dia 20. A fes-
ta mesmo será no próximo
dia 27 do corrente, tendo o
desembargador convidado
o colunista para o evento

Trabalho

O presidente do TRT-11*
Região nos convida para a
instalação da Gráfica do
TRT, que ocorre amanhã, e
para posse dos novos juizes
substitutos do Tribunal,

que assumem seus postos
na terça-feira, dia 17, no au-
ditório Prof. Arivaldo Silvei-
ra Fontes, do Senai. Para co-
nhecimento do mundo juri-
dico, tomam lugar no TRT,
os juizes João Aurino Men
des Brito, Adilson Maciel
Dantas, Eugênio José Cesá
rio Rosa, Joicilene Jerônimo
Portela, Yone Silva, e José
Dantas de Goés. Na oportu-
nidade também será come-
morado o 10° aniversário
de instalação do TRT

m

J&r. ** JMiI
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Reveillon Tropical

O (inco cslreliis Tropical Hotel, esmeratido se pa
r,j realizar mais um grandioso Reveillon na i;|y.
como nos infornu o gerente geral Sr Litton Barros

jr para que tudo saia perfeito um super esquema
sera montado para que o Reveillon Azul e Branco

seia dos mais ,iuradaveis a sociedade amazonen
se, liem como aos turistas vindos especialmente

para a esta Reservas de convites com a Sônia ga
ranti/. ido (Promoções e Eventos) através do fone
2'iH 5757 Níio deixe para ultima hora você pode
deixai de participar dessa grandiosa promoção
saudando 92

Gravações 
Mofa chik

^EXPRESSA 

0 

O JS

by: THEREZINHA COR RE A BARRETO

O Secretáno Municipal de

Comunicação Jefferson Co

ronel, prestou o devido as

sessoramento a equipe que

grava em Manaus, o pro

grama político do PSDB,

que irá ao ar a nível nacio-

nal nas próximas semanas,

mostrando a realidade do

partido 
cá em nossas

Dandas

Izaltino Cerdeira Fonseca,

nos enviando simpático

convite para visitarmos in
loco' a sua mais nova loja,
no Shopping Brasil é na Lo
bo D'Almaaa, informando

que possue de tudo para
tornar ainda mais belo o fi
nal de ano das dondocas.

Vamos conferirl

Luiz Carlos Mestrinho sempre muito acompanhado nos salões

ffo;

i L

A beleza jovem de Tereza Cristina*

Corrêa de Paula Nunes

A odontoii>na Dulva Leán Silva
zendo pose para Expressai

IHMOMMHM IO

Amazônia XXI

O renomado fotógrafo Dimas Schittini, abriu no último dia

09, no Tropical Hotel de Manaus, apresentando uma exposi

ção fotográfica denominada 
'Amazônia 

XXI'. Esta é uma

mostra que retrata a selva amazônica bem como a capital do

Amazonas, Manaus, através de suas construções históricas.

A exposição continua até o dia 30. na Pinacoteca do Estado e

de 08 a 16/01/92, Tropical Hotel Bahia e de 20/01 a02/02/92 no

Club Mediterranée ae ltaparica — Bahia. A renda dos convi-

tes do coquetel de inauguração da exposição foi revertida pa
ra beneficiar as obras assistenciais aa nossa

Maria Emília Mestrinho.
primeira dama

%

Manoel Rodrigues, regresso ao ba
tente após viagem

A simpática WeyCabral, aconteoen

do na coluna

Regina Furtado, em pose para
nossa coluna

A amiga Madalena Walteliosn
acontecendo em Expressão

Nestlé investe na 
pediatria

No período de 21 a 26 de

junho de 92, Manaus será

sede do Curso Nestlé de Pe

diatria, evento que será em

Manaus coordenado pela
Sociedade Amazonense dt

Pediatria, sob a direção

maior da expert Denise de

Paula Nunes Por sinal, ela

fez de tudo para que o cur

ao tosse nealizadoe Ma

naus, pois a disputa foi en

tre os estados do Rio Gran

de do Norte e Espirito San

to, mas o Amazonas, ga
nhou O curso reúne médi

cos pediatras de todo o Bra

sil, e terá aproximadamen-

te 1000 participantes Gran

dioso evento, vamos

aguardar!

Nova diretoria da

Sodedade de Pediatria

A manoca Denise Corrêa de Paula Nunes, médica das

mais conceituadas do torrão, assume em tnarçw vindouro,

como membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Pe

diatria Muito bom, enfim um médico da terrinha fazendo

parte de tão importante diretoria, para o desenvolvimento

e investimento em pediatria Ótimo!

FIEAM

A FIEAM, empossou na úl

tima sexta feira os direto

res das coordenadorias da

Federação, com a presença
do governador Gilberto

Mestrinho Quem nos con-

vidou foi o presidente e

vice governador Francisco

Garcia. Encontro que movi

mentou o meio político
empresarial

tititi

*** Nana Campeio (Sub
Secretária de Ação Social),

agora circulando com novo

visual. As madeixas presas
e arranjos para realçar com

sua indumentária S$$ Lo

go mais às 9:00h da matina,

a Associação dos Funciona

rios da Suframa — ASFRA

MA, reabre o seu parque
aquático presidente Edmil

do Alves Queiroz, incre

mentando as atividades so

ciais da ASFRAMA &&&

Aquino (Gerente da Nestlé),

cá no pedaço, alinhavando

detalhes para realização do
Curso Nestlé em Pediatria,

qaue será realizado em juj-
nho/92, próximo. oOo Hoje

é Dia do Jornaleiro. poranto
enviamos aquele abraço es

pecial à toaos os jornalei
ros da city, que estão todos

os dias na batalha venden
do nossos jornais &&& Stop

Agradecimentos

A coluna agradece aos ami

gos que enviaram cartão de

natal. Haroldo Jorge de Souza

Vale Furtado e Alfredo Fertelro

Pedras.

O Ministério da Justiça, o se

cretário Nacional de Direito

Econômico e o presidente da

Junta Comercial do Estado do

Amazonas, convidaram este

colunista para a Sessão Sole

ne, que se realizou no dia 13

de dezembro às 19:00 horas,

na Sede da Associação Comer

ciai do Amazonas, pela passa

gem do Centenário do Estado

do Amazonas Gratíssimo pelo

convite.

Consciência

Um grupo de 26 mulheres

paulistas reunidas profissio
nais liberais, empresárias e

donas de casas organizaram

campanhas com a finalidade

especial de convocar a popu
lação a se mexer na tentativa

de resolver problemas que
teoricamente são de responsa

bilidade dos governantes e de

partidos políticos. O grupo
também pretende esclarecer a

população sobre duas opções

de sistemas de governo, presi
dencialismo ou

parlamentarismo.

100 anos

A Avenida Paulista i omple

tou 100 anos de existência

Em 1991, a Avenida Paulista

começou a abrigar residên

cias de uma elite enriquecida

na indústria.

HOje, a avenida é o principal
centro de operações da capital

do comércio, empresas e

bancos.

Como centro residencil ou fi

nanceiro, o certo e que a Pau

lista sempre foi um simbolo

do poder.

:ON VI VENCIA

\JÍL,Jcl

Zen-budismo

na Europa

As Organizações Kongogimi,

de Osaka, e a britânica Cock

sedge and Sons Limited of Suf

fok uniram-se para construir,

até 1993, no sul da Inglaterra

o primeiro templobudista Shi

Tennoji da Europa.

Além de um alento para me

ditaçáo, o complexo abrigará

bibliotecas e um centro dedi

cado à difusão da filosofia bu-

dista da Europa

iV

r

Mestrinho

em Washington

O governador Gilberto Mes

trinho esteve em Washington

para reunir se com o presiden
te do Banco Interamericano

de Desenvolvimento, Júlio In

<?lesas para aplicação no sa

neamento de Manaus e no sis

tema de transporte

No próximo ano, ao mês de

janeiro, o governador estará

discutindo outro financia

mento com o presidente do

banco, Júlio Iglesas

III Feira Cultural

Será realizada nos dias 13,14

e 15 de dezembro, no Centro

de Atividades Dr. Dioclécio

Corrêa, a III Feira Cultural,

que tem como objetivo valori

zar nossas belas artes através

da manifestação artística e

cultural como: vendas de co

midas tipicas, plantas mediei

nais e artesanatos diversos.

Vale conferir

(1

Inauguração

O fotografo paulista Dimas

Schittini inaugurou no dia 9

de dezembro a exposição
'Amazônia 

XXI', no Hotel Tro-

picai, em Manaus. A mostra é

resultado de uma expedição

fotográfica de um mês na sei-

va amazônica e retrata tam

bem a capital do Amazonas

na fase aurea do ciclo da bor-

racha através das constru-

ções históricas — eas 
palafitas

onde vivem os caboclos urba

nos Depois de uma excursão

nacional que inclui Salvador,

Curitiba, Porto Alegre e São

Paulo, a exposição seguirá pa
ra o Rio de Janeiro, a tempo de

partida da Eco-92 emjunno. A

renda dos convites para o co-

quetel de inauguração será re-

vertida para as obras sociais

de dona Maria Emilia Mestri-

nho, primeira dama do Esta

do De 9/12 a 11/12 no Hotel

Tropical, Manaus. De 18/12 a

30/12 na Pinacoteca do Estado

do Amazonas De 8 a 16/01/92

no Tropical Hotel, Bahia. De

20/01 a 02/02 no Club Mediter-

ranée de ltaparica, Bahia.

Apoio Cultural: Rede Tropical

de Hotéis. Kodak, Varig,

Emantur, Seagram's, Lord Ho-

tel, BEA — Banco do Estado do

Amazonas e BASA - Banco da

Amazônia S/A

\ II- '

A beleza morena de Lucia Renata Akneida e Silva

í Í 5 5

Atrações: 
— 

Mula-

tas destaque do Rio

de Janeiro

Marques do

Cavaco

Tiãozinho 
da Pa-

dre Miguel

Preto Jóia da Im-

p 
e r a t r i z

Leopoldinense

Banda Blue

Bird's

APOIO:

Antárctica a melhor

cerveja do Brasil... e

não se fala mais

nisso.

Realização FM Tu-

rismo e mais aceita-

mos todos os car-

Reservas de mesas 
tões de crédito até

232-8811
22 de dezembro.

«V

REVEILLON 91192 
E NO STUDIO

UM BRINDE AO FUTURO"

INÍCIO ÀS 23:00 hs

n»

o

EREVEILLON 91 /92 E NO STUDIO 5i

"UM 

BRINDE AO FUTURO

INICIO AS 23:00 hs cerveja 
do Brasil... I

n Jk 4 
Atraqoes: 

— 
Mula- — Preto Joia da lm-

I 
tas destaque do Rio p 

e r a t r i *W^l|r

de Janeiro Leopoldinense Realiza<?ao 
FM Tu-

I — 
Marques do 

— 
Banda Blue rismoe 

mais aceita-

I 
Cavaco Bird's ^os 

todos os car- '

ft-H 
U r- 

f 
? ~ 

v] I — 
Tiaozinho da Pa- Reservas de mesas t°es 

de credito ate w

I dre Miguel 232-8811 22 
de dezembro.

Amazonia XXI

O renomado fotbgrafo Dimas Schittini, abriu no ultimo dia

09, no Tropical Hotel de Manaus, apresentando uma exposi-

gSo fotografica denominada 
'Amazonia 

XXI'. Esta e uma

mostra que retrata a selva amaz6nica bem como a capital do

Amazonas, Manaus, atrav6s de suas constru?oes histbricas.

A exposiijao continua ateo dia 30. na Pinacoteca do Estado e

de 08 a 16/01/92, Tropical Hotel Bahiaede 20/01 a02/02/92 no

Club Mediterranee ae Itaparica — BEihia. A renda dos convi-

tes do coquetel de inaugura<;£io da exposii;4o foi revertida pa
ra beneficiaras obras assistenciais aa nossa primeira dama

Maria Emilia Mestrinho.

i 

* ^

A beleza morena de Lucia Renata Akiieida e Silva
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MAS DO

¦SRÁDIO

PRÓDIGO

Domingo passado comentávamos neste espaço a
entrevista concedida pela ex-primeira dama, Dulce
Figueiredo, soltando suas farpas contra a imprensa e
o uoverno Gollor Adiantamo nos e afirmamos que
nâo estamos na base do saudosismo ou mesmo no

jogar de flores àquele período do regime militar Con
tuao, o casal Figueiredo em pelo menos uma coisa
foi prddlgo: POUPANÇA! Sim, porque entre proventos
e vencimentos o sr João Figueiredo e dona Dulce de

vem ter economizado a vida inteira para poderem ad

quirir o monumental imóvel em 
que 

residem, haja

vista a diminuta renda que oJoio detinha entre salá
rios de general de exército e Presidente da Republica,

segundo dona Dulce Se mestre Félix Valois ler este

articulo, com certeza terá um leve arrepio, pois ele

nâo ê muito chegado â farda verde oliva impositiva

PRÓDIGO (II)

Mas, Nancy e Ronald Reagan atualmente residem

em um rancho, na Califórnia Uma pequena man

sâo recebida de presente dos amig06 Valor: USJ

1 800 000,00 (hum milhão e oitocentos mil dólares)

Já o imóvel que Figueiredo habita custa a 
preço 

atual

um pouquinho mais barato, quase 1 (hum) milhão de

dólares E quem foi que disse que militar ganha pou
co? A levarmos em consideração o status de Joào e

dona Dulce, com certeza a ex primeira dama deve ter

omitido outras rendas do ex Presidente O Brasil é um

pais pródigo? É Ora, se nâo! Somente em maracu

taias, maracutaias e nada mais Ibrahim Sued cogno

minou o pedetista Marcelo Alencar de prefeito bici

cleta, em alusão á faraônica ciclovia da Zona Sul

carioca

PRÓDIGO (III)

Mas, infelizmente o ciclismo não esta sendo visto

tomo aquele esporte saudável que todos conhecem

Bicicleta por ora é palavra proibida nos gabinetes de

Brasília Alcem Guerra não sabe explicar como tama

nhas pedolodo* de bilhões de cruzeiros seriam ou fo

ram dadas na aquisição dos objetos e meio de trans

porte que, segundo o ministro, seriam úteis aos agen

tes sanitários no programa de combate ao cólera In

felizmente e talvez não saiba o ministro, o cólera é

célere, ou seja, a doença detesta bicicleta, pois ela e

ultra moderna Prefere andar de moto ninja. Collor

emprestou a delelll

BOAS FESTAS

A Rede de Comunicação da Amazônia (leia se Rádio

Batè, Jornal do Commérclo • Agência d* Noticias da

AmazÕnla-ANAl através de seu diretor presidente, jor
ualista Guilherme Aluizio de Oliveira Silva, agradece

e retribui de coração, cartões de Boas Festas do ve

reador Compadre Batista, deputado Lupércio Ramos

e equipe do programa Horário do Povo Petrónio

Carlos Martins Rutn Prestes Gonçalves, subsecretâ

ria de Educação do Estado do Amazonas - Serveng

Com de Mat Elet Lida - Phillips da Amazônia - Se

bastião Ferreira da Silva - Fátima e Luiz Souza da

Semcom - Amado Batista Promoções - Mectrônica

Mecânica e Fletrônica Ltda — Fábio Jr 
- Ana Cláudia

Almeida Inocoop Am - Lada do Brasil - Scopus

Tecnologia S A. Centro de Turismo Alemão

CONEXÃO ARTE

Ontem a tarde no Canal 8, no programa Conexão Ar

te, o destaque coube ao festejado apresentador F Ca

valcante O criador dos consagradíssimos bailes E

Éramos Todos Jovens e ForMaking Love continua fir

me e forte na RCC Aos sábados pela FM 93, de 12:00

às 15:00 horas, e aos domingos ae 19:00 às 24:00 no

ras nas ondas da 104 FM Transamérica. O ex grilo fa

lou de suas emoções e conquistas no decorrer dos

seus 26 anos de rádio que, por sinal, foram começa

dos na verdadeira ècole que é a Râdlo Bofé O comuni-

cador nega ter se oferecido' para voltar aos microfo-

nes da Difusora. Portanto

CIDADE

É profundamente lamentável o que a direção da Rá

dio Cidade está fazendo com a nossa cultura, costu

mes e raizes, num processo de alienação condenável

sob todos os aspectos Além de ter demitido ontem

quatro locutores como medida' de contenção de des

pesas, passou a rastrear 24:00 horas, via satélite, tào

improdutiva emissora carioca Durantea madrugada

não se houve uma única vez a hora certa, e quando

os dee jays' comunicam é um show de besteirol, com

recadinnos inócuos para os enfants de Ipanema, Le

hlon, Be ri fica, Copacabana, e as Baixadas Santísta e

Fluminense é que ficam em evidência E o prefixo?

Quando sai é o da geradora do Rio Onde esta o Den

tel para fiscalizar' Quanta insensatez!!! Com a pala

vra o bom senso

TU TRANSAS?

Não sei até quando outra emissora, que está com

70% de sua programação via satélite, irá vingar! A ex

Tarumã FM 104 agora chama se Transamérica E po

de? Não ignoro a competência e o talento do mestre

Ruy Alencar, diretor superintendente da RCC, pois e

um comunicólogo da melhor qualidade (tem tese de

Mestrado vitoriosa) Na opinião desta Rodo Vivo, a 104

tenta ganhar um espaço que já é há muito tempo da

Novidade e Cidade Enquanto durar o modismo tudo

bem e depois? Após o fora que deram com as saldas

de Carlos Caldas e Yvonne Andrade, agora compelem

o apresentador Ney Amazonas a ser mais dinâmico e

ligeiro' num nrnprama romântico de flash-bacn U

Ney está só dando a hora Eu heinlü

SOM DA PARADA^

Por Augusto Pantoja
.MHMI IKMOVMIHIO

Na República da Musica, Moraes Moreira repre

senta a Cidadania Plena do Inventor Neste seu

disco Cidadão ele amplia o espaço das canções po

pulares, que inspiram seus 
'recuerdos' e seu sen

tido de atualidade Reanimador de carnavais e

São João, novamente o ânimo de seu swing, nova

mente a ânima de suas melodias, novamente a

síntese inteligente e lúdica de sua poesia, se asso

ciam para colocar o trabalho do cidadão Moraes

Moreira acima de qualquer suspeita

José Carlos Capinam

Com mais um disco na praça, o 14" de sua car

reira solo, e seguindo o rumo iniciado nos Novos

Baianos, Moraes Moreira faz em Cidadão urna sin

tese de sua trajetória, sincretizando e confirman

do as influências musicais que entre as tantas

fontes não perde seu lugar o serviço de alto

falante a Voz do Ituaçu, sua cidade de origem

Moraes continua sendo o inventor que nos No

vos Baianos surpreendeu, o seletivo e nábil sinte

tizador dé experiências vividas desde a Bahia até

os sucessos como Ferro na Boneca, Preta Pretinha, Lâ

Vem o Brasil Descendo a Ladeira Esse novo disco

mostra de pronto a cara própria que deu a Moraes

seu passaporte na alfândega critica: um swing

acima de qualquer suspeita, um sotaque forte de

quem na Bahia ouviu a laiinidade das rumbas.

dos boleros e ainda as batidas do berimbau, do

triângulo e dos zabumbas Longe de ser um pro

testo, a primeira faixa Cidadão celebra a vonta

de quase pnmitiva de em plena contemporanei

dade reconhecer se em plena praça e plenos pul

moes, arrastando no fôlego da galera a alegria in

teira dos poetas de cantar e dançar seu tempo na

sua condição cidadã do mundo

Bob Marley pregava o retorno dos negros para a

África, diz Moraes no reggae África Chamada Ba-

hla', vamos fazer a África aqui Homenageando

Neguinho do Samba, os 30 anos desse inventor de

paarões rítmicos que hoje dirigindo a bateria do

bloco Olodum faz o coração do mundo bater na

freqüência negra do Pelô É um retumbante reg

gae que recompõe nos sons das ruas baianas a

idenfidade dos ritmos subjacentes em nossa mu

¦ica, e que em 
'A 

Semente do Amor' refaz a pre

sença do Mercado Modelo, de seu samba duro e

de roda, ao gosto de sua malandragem revisitada,

retomando a consagrada idéia do poeta Vinicius

de Moraes de que a consagrada idéia do poeta Vi

nícius de Moraes de que o samba nasceu na Ba

hia, e lá rontinua morando na voz de Chocolate e

As mais tocadas na RADIO BARÊ, em sua programa

ção de 20 horas no ar A .se/eçáo é da operadora tie

áudio Rosângela Doval Ouça em AM pelos 1 440 kl}%

em OT nos 4 895 khz na faixa de 61 metros ponto 28

Já estamos operando em caráter definitivo 
Ç°mum

valente Horrls de 10 kilowatts de potência AM estèv

reo Resista se for capaz Vale a pena conferir, com

certeza.

Black White

Acontecimentos
Luz divina

4Será . , .

Meu primeiro amor (lejarua)

Borbulhas de amor

Quero mais

A menina do meu bairro

Vem me fazer feliz

10 Amor da minha vida

11 Odiê babá

12 Pra esquentar o baile

13 Não consigo esquecer minha

M a r C I

14 Jeito de amar

15Mistérios
16 Dona da minha sina

17 Você só pensa em você

18 Foge de mim

19 Bate coração ,
20 Meus momentos

21 Don 
't 

let the sun go down on

Ir ou ficar?

Paulinho Camateu, no meia-lua Oe seus capoeiris

tas João Grande e João Pequeno, os mais antigos

remanescentes da capoeira de mestre Pastinha.

Não é coisa pouca Estado de Graça' é a faixa da

confraternização da praça Castro Alves no encon

tro dos trios resistindo à imperiosa cinza das

quartas feiras de carnaval pra cada um fazxendo

guerra, tem mais de mil fazendo amor e paz. Do

silêncio na praça soa um outro tempo de recuer

do em 
'Um 

Bolero e Fim de Papo', onde a Integra

ção Latino Americana se antecipa no alto falante

de Ituaçu, soprando na gaita de Maurício Ei

nhorn. recuerdos de Trio Los Panchos, Lucho Ga

tica, Bienvenido Granda

Desafiado pelos sucessos, Moraes não perde em

Cidadão um dos elementos fortes de sua composi

ção a parceria. E com Paulo LKeminsky que ele

assina Lêda' E não esquece a companhia compe

tente para mostrar um sertão diferente da versão

caipira e country Com Sivuca sanfoneia a manei

ra mais enxuta o sertão baiano em 
'Banho 

de

Amor'
Tematicamente alguns elementos retornam em

varias faixas de Cidadão. 
'Rádio 

Coração', reitera

o tema do sucesso além fronteira dos territórios

brega e chique e vale a pena contar uma versão

popular sobre a etimologia da palavra brega A

rua Manoel da Nóbrega colocou o nome do jesuíta,

por força da decadência da nobreza e do comér

cio, betn na zona onde se instalou o meretrício

em Salvador, nas proximidades da Gameleira

Com o tempo as letras da placa indicativa foram
desaparecendo, deixando o nome do santo jesuí
ta apenas com as sílabas finais 

'brega', 
estabele

cenao assim uma fronteira irônica entre o nobre

e o brega, fronteiras tão sutis na música popular e

na cultura brasileira

Faixa apos faixa vamos encontrar em Cidadão

uma intenção adotada em recuperar e assumir

plenamente uma cidadania musical, que inclui o

revival das bandas do interior, Bandas de Lá e de

Ca', que têm em todas as grandes cidades do nor

te e nordeste sido responsáveis 
pela 

formação de

músicos para as sinfônicas e inclusive a composi

ção erudita contemporânea O maestro Fred Dan

tas arranjou recompondo a formação original das

filarmônicas Em 
'Amor 

e Música' podemos reco

nhecer a mhomenagem a Tom Jobim, que inclui

juntamente com Cidade dos Brasileiros e Balança

Rio a presença da cultura carioca da Bossa Nova.

Retomando o tema das capitais da República da

Música, diz 
'Deus 

não te fez tão bonito em vão',

reconhecendo no Rio de Janeiro o grande rival de

Bahia e São Paulo como tema e inspiração da mú

sica popular

Escravidão branca

04:15 - Educação em

Revista

04 30 - Santa Missa em

seu lar

05 30 - Globo Ciência

06 00 Globo Ecologia

06 30 - Globo Rural

07:30 Herói por acaso

,07:55 - Alf, o E

Teimoso

08 30 - Os Simpsons

09:00 - Anjos da lei

09 50 Os Justiceiros
0:35 Profissão Perigo

11:30 — Temperatura

Maxima

13 25 Domingão do

Faustão

16 50 - Os Trapalhões

17 55 — Fantástico

20 15 Golsdo

Fantástico

20:30 Especial Paul

Simon

21 45 Domingo Maior

23 40 - Placar

Eletrônico

00 15 Cineclube

02:00 Boa Noite

Amazônia

8

Outro dia, conver-

sando com um amigo,

este me disse, se fosse

eu, iria embora do

Brasil, morar nos Esta-

dos Unidos, arrumar

qualquer emprego,

pois isso garantiria o

minimo para viver

dignamente já que

não tinha esperanças

de um Brasil melhor.

Indignado, eu lhe

respondi, amigo! Nos-

sa crise é a pior de to

das, pois além de fi-

nanceira, ela também

é moral. O povo brasi

leiro que vive jogado à

parte, nas capitais,

perdeu todos os seus

valores, pois os mise-

ráveis, que passam fo-

me, não tem tempo

para pensar em ideo

íogia, sào obrigados a

aceitar seus filnos ho-

mens, espalhados pe-

Ias ruas pedindo es-

molas, roubando ou

ocupados com subem-

pregos, enquanto que

suas filhas, ainda

crianças já estáo pros

tituidas, e outros co-

mo você amigo, que

ao invés de fazer sua

parte, prefere fugir.

Como pode um povo

mudar se ele sequer

respeita sua célula ma-

ter, se aqueles que po
dem fazer alguma coi

sa, se omitem, ou

fogem.

Amigo, quem tem

que sair fugido do Bra

sil, é quem faz mal a

ele, e eu tenho minha

consciência tranqüila,

pois não sou e nem se

rei PILATOS. Irei lutar

para que meu País se

torne mais justo não

só para mim, mas sim

para todos os brasilei

ros, 
'pois, 

ninguém,

comete erro maior

que nâo fazer nada, só

porque pode fazer um

pouco'. (Edmund

Burke)

Um ressentimento muito

grande me vem ao peito

quando retorno de Eirune

pé, cidade carinhosa com

seu povo sempre alegre,

pronta para abrir seu cora

cão em forma de sorriso ou

de um abraço
Essa terra iá deu nomes

iluslres, governador, sena

dor, deputados, reitores,

empresários bem sucedidos

e o maior sindicalista deste

Pais, está entregue ao seu

bel destino, pois tem em

sua administração um filho

da terra, só que a cidade

encontra se em estado de

calamidade socio

economica com miseráveis

trabalhando para o inunici

pio, recebendo Cr$ 7 000,00

(sete mil cruzeiros), por se

mana de trabalho

Esse misero salário, so e

recebido em parcelas com

atraso de três a quatro se

manas, e quando os funcio

narios querem fazer greve,
são demitidos pelo prefeito

Prefeito, que coração é o

seu, pois oprime e massacra

seus irmãos?1 Que adminis

tração e a sua que se diz De

mocratica e Cristã?

Prefeito eu e o seu povo sa

bemos quem es, priemiro es

criminoso, pois pagas um

salário ilegal e oprime com

forca o seu nnvn em segun

uo es a ovelha negra da

grande família de Eirunepe,

pois esqueceste que foste
tào pobre quanto teu povo

Já que vivemos no Pais da
impunidade so me resta tor

nar públicos os teus atos,

que sua consciência seja

teu próprio juizo.
Na certeza que temos um

governador entregue de cor

po e alma a causa do nosso

caboclo, sabemos que serão

tomadas as devidas provi
déncias contra ta!

ilegalidade
Assim sr Prefeito, será

possível controlar tantos

outros inescrupulosos que,
como você, impedem a rea

lização do maior anseio de

nosso irmão, Gilberto Mes

trinho, que e, justamente,
proporcionar uma vida dig

na, com liberdade, saúde e

educação a todo o nosso

povo

Com a confiança numa no-

va geração deeirunepenses,
com vontade de mudar, lu

tando contra tudo e todos

que estão contra seu povo
Destaco a atuação de f.iber

nou França, Sarquis Tomâz.

Simar Monteiro e Capitão
Ademir, todos amigos de fé

e esperança, que algum dia,

nossos filhos alcancem

uma vida digna

05:15 - Padrão

05 30 — Programa

Educativo

06:00 Sessão animada

08 30 - Estação Ciência

09:00 - Manchete Rural

10 00 - Mundo dos

Esportes

10:30 - Esporte e ação

11 20 - Esportíssimo

12 50 Especial —

Guns n Roses

13:50 Copa Brasil de

Vôlei

16.00 - Tênis

Internacional

18 30 — Programa de

domingo

19 30 — 
Jornal da

Manchete

20 00 — Show de Gols

20:15 — Boletim do

vôlei

20:20 — Grandes

Momentos — 75 anos de

Frank Sinatra

21:20 — Freejazz
22:20 - Primeira Classe

Bravura inHomita

04:55 — Padrão para
ajuste

05:00 — Educativo

05 30 — Show de

Noticias

06:00 — Caminhoneiro

Shell

06:30 — Ursinho Puff

07:00 — Rede Nacional

Ministério da Saúde

07:40 — Pica pau
08:00 — Os fora da lei

09:00 — Combate no

Vietnã

10:00 — Programa Sílvio

Santos

20:00 — Sessão das Dez

22:00 — Sessão das dez

Michael Jackson
Marina

Roberto Carlos
Simone

Joarma & Fagner
Fagner

Grupo Polegar

Fernando Mendes

Beto Barbosa
Fafá

Kzam
Magal

mulherjoio Mineiro e

ano
Eliana de Lima

Roupa Nova

Grupo Raça
Gilliard

Chitiozinho & Xororó

Leandro & Leonardo

Roberta Miranda

me George Michael

0 INCRÍVEL ASSALTO - Mais uma vez con

firmamos que o grande 
'assaltante' do

bolso do filatelista é o Governo. Em nossa

última Coluna nós estávamos prevendo

que em janeiro de 92 já estaríamos pa

gando por uma carta ao Exterior, cerca de

1.000 cruzeiros! Não foi preciso nem es

perar. Na semana passada, quando ainda

redigíamos a Coluna, ta vas internario-

nais foram aumentadase agora, cada car

ta ao Exterior paga a incrível e escorchan

te taxa de 1.047 cruzeiros!!! Um acinte à

UPU, que determina as taxas postais in

ternacionais. Mas este nosso Brasil não

se incomoda com o que 
'eles' 

dizem. Só

interessa é faturar em cima do povo. Aí

estão os aumentos dos produtos de petró

leo e dos demais serviços públicos. E nin-

guém diz nada!!! Enquanto isso, vamos

repetindo as palavras de um deputado fe

deral: 
'O 

mar de lama que corria ao tem

po de Getúlio Vargas, é um mero riacho

comparado com a corrupção e desman

dos do Governo atual'. Até quando vamos

resistir??? É a pergunta que todos faze

mos. Naquele tempo, para nos livrarmos

dos comunistas, as Forças Armadas to

maram o poder. E agora? De quem vamos

nos livrar? E quem vai tomar o poder pa

ra dar tranqüilidade ao povo? Nós, filate

listas, estamos vendo todos os dias a de-

bacle do País. Pode ser até que julguem

que estamos exagerando, mas basta ler o

noticiário internacional e vemos que o

Brasil não é mais considerado 
'um 

pais

sem seriedade', é simplesmente um pais

inteiramente desmoralizado. Ninguém

mais acredita no Governo E as mentiras

que se sucedem quanto ao FMI, que cer-

tamente não vai se deixar enrolar' pelos
'sábios' brasileiros, é que estão definindo

o nosso ocaso. Se 1991 foi um fracasso,

em 1992 vamos ter coisa pior, se é que is

so seja possível!!! Nunca vimos uma si

tuação tão vexatória para nós nestes

mais de 50 anos que lidamos com a

Filateliaü!

CARTAS ROUBADAS - Continuam os rou

bos de nossas cartas Não vamos perder

tempo denunciando. Não vai mesmo

adiantar. Descobrimos que TODAS as car

tas que enviamos ao Exterior no mês de

setembro passado (talvez até outubro) fo-

ram devidamente roubadas Foram aber

tas por funcionários da ECT de Manaus e

depois reenviadas Se por acaso d. Rita

Lasmar ou o inspetor da ECT regional

quiser, temos à sua disposição os envelo-

pes dessas cartas enviadas e que nos fo-

ram retornadas por nossos amigos, mos-

trando que TODAS haviam sido abertas

em Manaus, depois fechadas e carimba

das!! Temos as provas. Não vamos perder

tempo, como dissemos, em levar o caso â

diretoria, mas nosso protesto está lança

do, e se nos chamarem mostraremos tais

TPROGRAMAÇÃO FILAT&.ICA PARA 1#»2 -

Janeiro: Série Arquitetura Religiosa — dois

selos; Jogos Olímpicos de Barcelona —

dois selos; Fevereiro Centenário do Porto

de Santos — um selo; Divulgação da Con-

ferência das Nações Unidas dois selos,

Março: 23 Anos da ECT; ARBRAFEX; Abril: Jo-

gos Olímpicos de Barcelona - um selo;

Bicentenário da Morte de Tiradentes —

um bloco; Maio: Lubrapex 92; Turismo

nas Américas; Junho: Conferência das Na 
'

çôes Unidas - 3 selos; 170 Anos da Expe

dição Langsdorff; Flora Amazônica — 3

selos; Dia Nacional do Diabetes; Julho:

Parque Nacional da Serra da Capirava —

dois selos; Financiadora de Estudos e Pro

jetos 
- um selo; Agosto 50 Anos do Senai

um selo; Arquitetura Militar — dois se-

los, Setembro: Homenagem ao Hospital Sa

rah Kubitschek — um selo; Outubro: Série

América - dois selos; Centenário da Mis

são Cruls — um selo; Série Literatura Bra

sileira — dois selos; Novembro: Programa

Brasileiro de Qualidade e Produtividade
um selo; Série Natal 92 — um selo. Não

está previsto lançamento de selos para o

môs de dezembro de 1999

Como vemos, uma excelente programa-

ção. Mas a desmoralização da ECT é tão

grande que ninguém nem se arrisca a di-

zer qualquer facial para os selos acima

descritos. Sim, porque se encerramos este

1991 com a escorcnante taxa de 120 cru-

zeiros por uma simples carta nacional, e

com a inflação de mais de 25%, vamos

ver o que os 
'técnicos' 

e burocratas da

ECT vão programar. Quando este ano de

1991 iniciou-se, a taxa nacional era de 17

cruzeiros. Terminamos com os 120 cru-

zeiros, logo, um aumento de 1.000% e a

inflação no período não chegou a 500%.

Isto é ou não é uma grossa safadeza da

ECT? Respondam os que sabem!!!

0 BLOCO DE D. PEDRO II — Até encerrarmos

esta nossa Coluna ainda não havia che-

gado a Manaus o último bloco deste

1991. Pelo que nos informou o Jessé, da

Agência Filatélica, o fato deve-se a uma

greve da Casa da Moeda que não termi-

nou a impressão dos blocos. Vamos

aguardar. Enquanto isso, ilustramos a

Coluna com uma foto do bloco, cujo fa-

ciai já comentamos.

Toda correspondência para esta Coluna:

NELSON PORTO - Caixa Postal 581 - Ma

naus — CEP 69011 Am.
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Os brasileiros que se cuidem

Os cientistas estáo descobrindo um foco de doença em Brasi-
lia, que tem uma capacidade de se transformar em epidemia da
noite para o dia:

0 Collor.

* * *

É milhões de vezes pior que o cólera.

Valsa

Agora é a vez da Aeronáuti-
ca entrar na dança da corrupção.

Andaram fazendo compras

que náo darão em outra coisa, se
não escândalo nacional.

Interrogação

Qual o vereador da Câmara
Municipal que embolsou 50 mi
lhões de cruzeiros?

Cartas à redação.

Batalha

O Governo do Estado já co-
meçou a receber alistamentos

para montar o Exército de Defesa
da Amazônia (EDA).

Finalidade: combater pos-
siveis avanços de invasores, quer
se trate de estrangeiros ou
índios.

Brega-chic

Enquanto o povo brasileiro
sofre com a pior crise econômica
dos últimos 100 anos, a primeira-
dama do Pais fazia compras em
Roma.

Shopping de Natal

* * *

A comitiva que a acompa
nhava era composta por nove
carros!

Lourdinha Archer

Pressão

Políticos contrários ã de

marcação da área ianomami

pressionam o ministro Jarbas
Passarinho a indicar Hamilton

Maia, ligado ao governador Gil

berto Mestrinho, para a Funai

em Manaus.

Há resistência

Tiro

Do senador Divaldo Su

ruagy (PMDB AL), sobre o confli-

to entre o 
presidente 

Collor e seu

irmão, Pedro, por causa do jornal
Tribuna de Alagoas, de PC:

— É apenas o inicio da guerra.
Muito mais pode acontecer, por

que a briga é antiga e está ligada

á divisão das empresas de comu

nicação deixadas pelo pai.

e Graça Assis, nos salões do Rio Negro Clube

Lei

0 Um grupo de 33 deputados,

entre eles, Zequinha Sarney,

apresentou projeto para transfor

mar em lei a portaria do presi-
dente Collor que criou a área
ianomami

• Cria penas contra o desres

peito à demarcação.

Dólares

Um grande patrimônio de

uma tradicional família de Ma

naus está sendo vendido a uma

embaixada estrangeira.

É negócio de 25 milhões de

dólares.

Mtlcia e Nilio Portela,

em sociedade

Básica

• O Natal da recessão atingiu

também os presentes recebidos

pela equipe econômica do

Governo

• Acostumados a receber far

tas cestas de Natal, com cham

pagnes e vinhos, os principais
assessores do Ministério da Eco

nomia agora só ganham caixas
de frutas

Homenagem

• O Senado aprovou quinta
feira uma pensão especial para o

médium Chico Xavier, no valor

de 20 salários mínimos, a ser pa

ga pela União

.HMMI IKMOMMHHH»

Bouqutt de mulheres bonitas na noite de Manaus Stmone Lopes, Tânia Castro e Patrícia Andrade

• A iniciativa partiu do sena

dor Humberto Lucena (PMDB
PB)

• O projeto ainda depende

da aprovação da Câmara dos

Deputados

Conta

Em viagem pela Europa, o

presidente Collor perdeu anteon

tem mais uma oportunidade de

descer a rampa.

Agora, só tem outras 159

sextas feiras para atravessar o

plano inclinado do Palácio do

Planalto, nos 1.115 dias de gover
no que lhe restam

Métier'

As ciganas de Roma mos

traram que sabem mais de verde

que José Lutzenberger.

Elas roubaram do secretá-

rio do Meio Ambiente, que circu-

la na Itália na comitiva do presi
dente Collor, US$ 300 — em notas

bem verdinhas

Bel canto'

A proposta de 35% de Im

posto de Renda para os maiores

salarios foi apelidada no Con

gresso de 
'emenda 

Pavarotti'.

Porque foi aprovada na Co-

missão da Reforma Tributária

enquanto seus adversários assis

tiam a exibição do tenor na TV.

Aniversariante de hoje. o jor-
nallsta Phellpe Doou recebe os cum-

prlmentos especiais da coluna.

0 Amazonas Shopping

Center estará ainda mais agita

do, hoje, com a inauguração do

show room da Importações

Americanas.

Será na discoteca Spectron,

quarta-feira, a festa de aniversário

do produtor Werner Botelio.

A Nestle do Brasil está pro-

gramando para o próximo ano

um curso de pediatria para médi

cos de Manaus

0 Mr Beer Irá pilotar, de 16 a

31 dMte-mès. um festival de cerve|as

na Praça da Alimentação do Amazo-

nas Shopping.

• Derly e Mário Gomes rece

beram convidados, ontem, no Le

Polnt, comemorando os 100 anos

de fundação da Associação Co-

mercial do Amazonas.

Assinado pela estilista Carml-

ta Andrade, e elogiado por muitos o

vestido de noiva que Vanessa SI-

mòes Silva usou, quinta-feira, na

Igreja de Nossa Senhora de Nazaré,

quando tornou-se sra. Djanlr Cavai-

cante Filho.

Fátima Castelo Branco em
contagem regressiva para a che-

gada da cegonha

Matilde e Oldeney de Carvalho
decolam hoje de volta ã sua base em
Brasília.

O empresário Cacildo Gar
cia Macedo está agendando as
festas de fim de ano em Cuiabá.

No último dia 7 a bonita Nlrvo-
na, filha de Rita e Wllllam Mc.Co-
reb, fez seu début, em melo a cate-

gôrlca recepção na elegante mai-
son dos tios. Tardia e o senador
Amazonlno Mendes.

Fernando Coé/ho Jr.

RETIFICA G0IAS

m 
frente EM

TECNOLOGIA

RETIFICA DE EIXOS, BI ELAS, BLOCOS E ALINHAMENTO.

SERVIÇOS DE BOMBAS INJETORAS, TESTE BOSCH.

MOTORES FECHADOS COM UM ANO DE GARANTIA.

COMPROVE A QUALIDADE DE NOSSOS SERVIÇOS.

Rua Belo Horizonte, 990 — Aleíxo — Foné: 611-4369

V

FALOU DARUNE

Ferros 
para construção:

quadrados e chatos,

Cantoneiras, Arames recozidos e

galvanizados, eixos de aço, perfis

para estruturas, tubos industriais e

galvanizados, chapas ae ferro e

galvanizadas, etc...

t

DARUNE - Importadora e Exportadora Ltda.

Rua Pará, 940 - Bairro São Geraldo

Fones: (092)234-6212 - 233-2624

Fax: (092)232-1206 — Manaus-AM

bcaHAPAGAK)!

PRE-REVEILLOfl BYE BYE 91 \<M

\

AT 
fi ATA 09 

00:00 hora com a Escola de Samba campeã 91

MA) ALU 
)L Reino Unido da Liberdade

Apoio: Ótima Transportes

Uma realização Fernando 

£
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SOLUÇÃO P/ RECESSÃO

Pag: 04 e 05

HINAS RIO

MODAS

ENTREGA

atacado e varejo

Fone: 233-1652

Rua 24 da RWo Mq. c/ Coata Aaavado

BAZAR KUA- FLM

j.B. NELt à CIA. LKA

Televisores, rádios, gravadores,

sombrinhas, espremedor de fruta,

lanternas, ventiladores

tudo na 
promoção

ARTIGOS NACIONAIS E IMPORTADOS

Rua Rocha dos Soitos, 70 - Fones 234-5681 /5672 Fax: 234-8219

%

IM PEX Importação e exp. Itda

ARTIGOS NACIONAIS E ESTRANQBROS

Fogoes*^ Geladeiras * Pia inox

?TV^Ventiladoivtoca fita. etc

RUA M. DE STA CRUZ.235 ÜA TEL233-3670

QUEM DÁ ISiON

FAZ ALGUÉM FELIZ

CASA DO QUEIJO

Queijos prato ^ Mussarela
^ Minas -- D Tilsit *- provolone

? Gouda Coalho ^ Catupiri

^ Gorgonzola Requeijão

rrezon ^ Leite e Manteiga ? Iogurte
' Salsicha Fiambres ^ Salames ? Calabreza

Presunto ^ Hambureer ^ Atacado e vareio
Atefto t» 2' o Sábado «os foi 20», • Domingo dos 7 AS ia

AV. JOAQUIM NABUCO, 948
FONES: 233-1Q6Q • 233-67Q7 /

PROMOÇÃO VALIDA P/DEZEMBRO

PAN. DE ALÇA l,5Lt 8200,00

PAN. DE ALÇA 2,5Lt 7500,00

PAN. DE ALÇA 3,5Lt ..11.000,00

CONJ.C/5 PEÇAS 45.000,00

CONJ.C/3 PEÇAS 24.000,00

CONJ.C/4 PEÇAS 39.000-00

CONJ.C/7 PEÇAS 56.000,0

LEITEIRA 1,5 Lt 9.000,00

FRIGIDEIRA 10.000,00

O PRESENTE QUE DA AGUA NA BOCA

COVIDROy

Av. Joaquin Nabuco, 460

Rua Balam, 1880

Fona: 232-7751 a 232-7801

on

VISIVELMENTE

MAIS PRÁTICA

Restaurante e Rotesseria

mm

¦->

¦

•Fornecemos refeições para

ind. comercio

•Aberto sabados,dom, e

feridos

•Aos sabados suculenta

feijoada.

•Aceitamos ene. para ceia.

de NATAL

W8ZLU4

I TtAPOiS)

Rua Süva Ramos.1078 Fone: 233-9904

M111,11

CASA SYRIA

FM mm E PSOSPERO MO NOVO

Rua Dos Barés, 112 - centro

Fone:234-7462

PERFUMARIAS,FOGOS DE

ARTIFICIO,ARTIGOS IMPOR-

TADOS,CAMA,MESA E BA-

NHO, BRINQUEDOS, ARMARI-

NHOS EM GERAL,MATERIAL

PLÁSTICO E DESCARTÁVEL.

SORVETES GLACIAL

A GLACIAL DESEJA

P/SEUS CLIENTES

UM FELIZ NATAL

E UM ANO NOVO

REPLETO DE

ALEGRIAS

Foraacamos qualquer

quantidada/Ianchone-
tes e

sorveterias

DISK- SORVETES

233-7871/232-0846

At: I. Nabuco 2074

Forcas, críticas, comentários de

novelas... Tudo o 
que 

acontece

nos bastidores da TV está no

seu Jomal do Commerdo

D

11

O3
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01 VENDE-SE
02 - CCXWIIA-SE
03 — ALUGA-S

04 — TBWBO SÍTIOS

GALPÕES E FA2BOAS

05 — ESCRITÓRIOS SALAS
PRÉDIOS E ¦CÚSTWAS.
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06 - AUMMT0S
07 — PLANTAS
08 — M0VÍIS
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10 - UTtfeillOS DE CDZI*U
11 — fBTAS
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13 - JAKHNAGIM

SOM — TV

VÍOfO I UiTlÕmCA

14 — SOM: ACESSÓRIOS
15 - TV: ACESSÓRIOS

16 - - VI080 CASSETE
VÍDEO GAMES
ACESSÓRIOS

17 - INSTRUMENTOS MUJKAIS

18 - F0T0-ÓTICA
19 - DISCO E FITAS
20 - MICHO COMPUTADORES

CALCULADORA ElfTíONICA

VHCU105

21 _ VMM l COMPRA

22 _ AUTO PEÇAS
E ACESSOS KK

'23 
- MOTOS E ACESSÓRIA

24 - COKSORCIO EM GRAL

25 — cammiÒes ônibus
PÍRUAS E VElC ESPECIAIS

26 — OfICfUS, LANIWNAGENS

E AFINS

motohs maotmos
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IATES - LANCHAS

28 - ACESÓRI0S
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29 — ARTIGOS ESPORTIVOS

CAÇA E PESCA

30 - BtOCLETAS t AOSSÓRIO?

31 - BRINQUEDOS JOGOS

32 — COUÇÓES

TURBMO E FttlAS

33 - EXCURSflES f VIAGENS

34 - CAMPING E 1MKÍRS

35 — COTA DE VIAGEM

BELEZA

36 — ESTÉTICA - MASSAGEM

GMÁSTICA E BALlfT

MNHB*Q E MEGÒCK*

37 — THtfOíC

38 - JWAS

P/MDÚSTMAS.

{SOITÓRtO ecoméroo

39 - MÓVEIS E UTll .
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40 — MOTORES P/I^XJS-
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41 — MA TB) IA IS P/CONST.

4 E retRAGBC

42 - EQUIPAMBÍTO l UTttJP
?/PROFISSIONAL

43 — AULAS PARTICULARES

44 - CURSOS E ESCOLAS
45 - PROFISSIONAIS

EMfWGOS
46 — EMPREGOS
47 — EMPREGADA

>• DOMESTICA E BABA
48 - SHOW E ATIVIDADES

ARTÍSTICAS
40 SfRV VARIADOS
50 - ASTROLOGIA

PAR/ XOIOGIA
E OCULTISMO

DIVERSOS

51 — ANIMAIS
52 - ACHADOS E PttDWOS

5" - CORREIO SBÍTIMBÍTAI
MB6AGB6 PESSOAS

54 — ARMARWK)
55 - COWiCÇOG
56 - DOAÇÕES
57 - TROCAS
58 OUTROS
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NA DO ALEIXO - Com «1, 2

qtos., banh., área de serv., ioda

gradeada, na qd J. Vir.

2.700.000,00 Trat Rua Monse-

nhor Coutinho 285. Fone:

234-9799-/234-9013. Creci 127. B

(01).

VENDE-SE CASA NO MURICl —

Com sl., 2 qt06., 1 suíte, banh

social, coz., gar , arm. embt., to-

da em laje. Trat Rua Monsenh

ro Coutinho 285. Fone

234-9799/234-9013. Creci 127J B

(01).

VENDE-SE CASA NO VIE1AL-

VES — Com sL, 2 qtos , 1 suite,

banh , cop-coz., qto de emp .

área de serv Trat Rua Monse-

nhor Coutinho 285. Fone:

234-9799/234-9013. Creci 127 J. B

(01).

VENDE-SE CASA NO P DAS LA-

RANJEIRAS - Com sl., 2 qtos., 1

suite, banh , cop-coz., qto de

emp., área de serv , pise., área

verde, escritório, fruteiras Trat ,
Rua Monsenhor Coutinho 285

Fone: 234-9799/234-9013 Creci

127 J. B (01).

VENDE-SE NO D PEDRO I —

Com sl., 2 qtos., suite, cop-coz
área de serv , lavanderia Trat.

Rua Monsenhor Coutinho 285

Fone: 234-9799-2349013. Creci

127 J. B (01).

VENDE-SE UMA CASA NO IA
PIIM DE ALVENARIA - Cl 3

qtos , 2 salas, ooz , banh , lava
do e garagem Vir 5 000 000. To
da em cerâmica 10xl2m Trat
fone: 237-6018. C (01).

C. NOVA — Vende se uma casa
de esquina, d sla., 3 qtos., coz.,
banh , mur e gradeada Terreno
c/ fruteiras. Vir. 5.500 000,00
Fone 246-1076 C (01).

COND MONTE LÍBANO -

Transf exc. mansáo prest 135

mil finac. CEF Trat 237 5( 26 B

(01).

CONJ AJURICABA - Transi exc
casa reformada, d suite, 3 }tos .

2 sls., 2 banhs soe , gar p/ 3

carros., qto de emp . e oatros
deps ,terr., 15x50 Vir

¦8 500 000.000 Trat 232-6É92 B,~

(01).

? ?LOJAS BBC^ ?

Confecções em 
geral

Neste mes PROMOÇÃO

de 20 % de desconto

em qualquer 
compra

e um brinde em sua

compra

FAÇA 
-NOS 

IJHA VISITA E COMPROVE

MATRIZ

Rua hen. Martins,87

Centro-Fone:234-4821

Manaus

Fl JAL

Rua Mar.Deodoro,272

Centro-Fone:232-' 497

Amazc nas

ALVORADA ILfcUA 7 - Na pista
vendo casa d pto comercial, em

laje, portas de enrolar, titulo t

def., terreno 8x20 plano, deso j
cupada. piso ebanh de alvena- i
ria Vir 2.400000,00 T fone i
238 8654 B (01)

ATENÇÃO SRS PROPIETÁRIOS -
'Recém 

chegado,compra casa de

alvenaria de 2 ou 3 qtos , c/ gar
locais Aparecida,Duque , Jonta
has, a mais próxima da 7 de Se- 

j
tembro Favor ligar 238 -8654 B

(01).

AV JAPURÁ CENTRO - Vendo

ótima res , sl., 2 ambts, 3 qtos ,

sl de jantar, cop-coz . wc soe ,
dep de emp , var , terraço, grad
Vir 20.000.000.T 234 7812 B

(01)

C NOVA 5 - Vende-se 1 casa to

da grad e na cerâmica, toda bo-

nita Vir 2 500 000 Trat

245-1486 B (01)

CAMPOS EUSEOS I ETAPA -

Transf na rua Daka, n° 02 d 1

suite, 3 qtos . sl , cop-coz . gar p
6 carros, pátio,área serv Vir 18

Milhões Trat tel 238 3460 B

(01)

CASA DE ALV TODA EM LAJE

NO BAIRRO DA REDENÇÃO -

VENDO TRAT 234 9653 B (01)

CASA QUITADA 
- Vende se cJ 2

pisos alv , comi ,e resid , toda

mur , extr , d área do D Pedro I

a comb T 232-5366 B (01)

CASAS — Vende-se em vários lo-

cais, Vieiralves, Pq Dez, Conj

Adnanópolis. Centro. Vila Mu

nicipal. Vila do Rei etc. T

232 4466 B (01)

NOME 

ENDEREÇO

CIDADE 

... FONE..

BAIRRO.

MARIA

FUMAÇA

FESTAS

Tem tudo para sua festa.

Decorações e ornamentações.

Personalização em guardana-

pos.
Trabalhamos com aluguel

Venha escolher sua festa

Rua Comendador Clementino.

556 Tel: 232-1545

VENDE-SE CASA NO P 10 -

Com sl . 2 qtos . banh social,
cop-coz , área de serviço, gar ,
murada e gradeada Trat Rua
Monsenhor Coutinho 285 Fone

234-9799/234 9013 Creci 127 J B

(01)

VENDE-SE CASA NO CONJ
VIEIRALVES - Com 2 sls . 2

qtos., 2 suite, banh social., cop

coz , com armários, dep com

pleta de emp área de serviço,
arm embts., ar-cond , telefone,
dispensa, gar p/ 2 carros Trat
Rua Monsenhor Coutinho 285
Fone 234-9799/234-9013 B (01)

ALEIXO — Vende se uma casa,
d 2 qtos , sala. coz , banh Trat
fone 611 4813 C (01).

ALPHA — Vende-se casa No
Vieiralves, quit . 4 qtos . demais
depend Vir 25 Milhões Trat
611 4876 C (01)

ALPHA — Vende-se Conj Vila
Municipal, Adrian quit 2 pi
sos. exc , res , 3 qtos , sendo 1
suíte. Vir 25 Milhões Trat fo-
ne 611 4876 C (01)

TRANSFERE-SE CASA NO jAR
DIM PRIMAVERA II/P 10 - Com
sl., 2 qtos . 1 suite, banh . cop
coz . gar area de serviço, prest
72 000,00 Trat Rua Monsenhor

Coutinho 285 Fone

234 9799 234 9013 Creci 127 J B

(01).

TRANSFERE-SE CASA NO JAR
DIM MERINDIONAUP 10 - Com

sl. ampla, 3 suites, cop-coz ,
dep de emp , area de serviço,

gar p/ 4 carros, lavabo. varan
da, prest 25 000,00 Trat Rua
Monsenhor Coutinho 285 Fone

234-9799/2349013 Creci 127 J B

(01)

CONJ CASTANHEIRA - Vende
se casa. sl p/ 2 ambts , 2 qtos ,

.cop-coz , etc Vir 1 500. Trat fo-

ne: 233-4731 B(01)

CONJ DOS BANCÁRIOS II - SAN
TO ANTÔNIO - Vende-se casa c

3 qtos , sl., coz , banh . tel, ar

cond , casa toda em laje Vir
22.000 000,60 Trat fone
237-4279 B (01)

COMO ANUNCIAR «RATIS

- PESSOALMENTE - Dirija-se a Rua Teodoreto Souto, 219 - 2o andar Sala 204, munido de documento de

indentidade nos seguinte horário: De segunda à sexta das 8 às 18. horas.

- POR CARTA - Prepare seu texto com 20 palavras, peenchido num formulário abaixo e envie para Rua Teodo-

reto Souto, 219 - 2° andar Sala 204 no horário comercial.

- POR TELEFONE - Ligue para 232-6710, no horário comercial. Os anúncics grátis tem limite de 20 palavras.

: 
1 1

SUNSHINE FOR MAN1

MassagensC^íjv/

\ k~ (^f Relax

)C\'

e American bar

/////1;'|| i
—-i I I I i
/</ SAT/KO i' i—i—:—li'-' lLLI

V Rua M. Countinho,768 
- Fone 232-3505

OURIVERSARIA AMAZÔNIA

Especialista em fabricação de anéis: Formatura, alian-

ças, cordões, pulseiras, etc.

Banhamos qualquer peça em ouro

Temos cordões tijolinhos e vários outros modelos,

medalhas variadas com preços promocionais.

Pça. Terreiro Aranha, 13 S/C

DMA
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preço da praça.
Inaugurou em Manaus a Importadora de Relógios HALLER.

Vendas de relógios em geral:
Seiko • Mondeine • CMzmi • Cosmos

Orisnt • Champion • Cassio • Omega

dk Bmriaa, pM ü, pinos, iddnm mim-j-m» «
Rtêooioi para citanca • oartk de Cri 1 Oflfl flfl
Rua Theodoro Souto, 213 - Loja 104 a traz
do Hotel Amazonas 234-7080 e 233-5924

TRANSFERE-SE APTO. NO CON-
DOMÍNIO ITAS/P 10 - Com sl.,
02 qtos., 2 banhs , cop-coz, dep
de emp., área de serv., gar p/ 2
carros, prest 83 000.00 Trat
Rua Monsenhor Coutinho 285
Fone: 234 9799/234-9013 Creci
127 J. B (01).

TRANSFERE-SE APTO NO P
DOS RIOS 4 — Com sl., 1 qto., 1

_ suite, banh , cop-coz , área de
serv , pise , qd de esporte, prest
230.000,00 Trat. Rua Monse
nhor Coutinho 285 Fone
234 9013/2349799 Creci 127J B
(01)

TRANFERE-SE APTO NO P MA
GISTRAL — Com sl., 3 qtos., 1
suite, banh, cop-coz, qto de
emp. área de serv. gar Trat
Rua Monsenhor Coutinho 285
Fone 234 9799/234-9013 Creci
127 J B (01).

TRANSFERE-SE APTO NO P LM
PERIAL/P 10 — Com sl., 2 qtos ,
banh soe , cop-coz., qto de
emp , área de serv , gar para 2
carros, arm embts . prest
21 000,00 Trat Rua Monsenhor
Coutinho 285 Fone
234 9799/234-9013 Creci 127 J
B (01)

TRANSFERE—SE APTO NO PAR
QUE DOS RIOS 3 - Com sl, 2
qtos , banh., cop-coz , area de
serv gar para 2 carros, prest
72.000,00 Trat. Rua Monsenhor
Coutinho 285 Fone
234 9799/234 9013 Creci 127 J
B (01)

TRANSFERE-SE APTO. NO VALE
DO SOL — Com sl., 1 suite, coz.,
área de serv , semi móbihado,
arm embts prest 28 000,00
Trat Rua Monsenhor Coutinho
285 Fone 234 9799/2349013
Creci 127 J. B (01).

TRANSFERE-SE APTO NO VIEI
RALVES — Com sl., 1 qto , 1 sui
te, banh., cop-coz., qto de emp.,
area de serv , prest 240 000,00
Trat Rua Monsenhor Coutinho
285 Fone 234-9799-234-9013,c/
D Neide Creci 127 J B (01)

TRANSFERE-SE APTO NO Sl-
MÀO BOUVARD - Com sl.,

qto . banh social, cop-coz . gar
pl 2 carros, na cerâmica, arm.
embts, prest 30.000.00 Trat
Rua Monsenhor Coutinho 285.
Fone 234 9799/234-9013 Creci
127 J B (01)

TRANSFERE-SE APTO NO CONJ
OURO PRETO — Com sl , 2 qtos ,
banh social, coz.. piso na cerá
mica, arm embts , prest
11.000,00 Trat Rua Monsenhor
Coutinho 285 Fone
234-9799/234 9013. Creci 127 J
B (01).

TRANSFERE-SE - APTO TROPI
CAL PR1VÊ - TIPO B - Com sl, 2
qtos . 1 suíte, cop-coz., área de
serviço, prest 300 000,00 Trat
Rua Monsenhor Coutinho 285.
Fone 234-9799/234-9013 Creci
127 J B (01).

VENDE-SE APTO NO JOÃO PAU
LO II - GETÚLIO VARGAS -

Com sl., 2 qtos , 1 suite, banh.,
cop-coz . dep de emp , área de
serv , gar p/ 2 carros . arm..
embts Trat Rua Monsenhor

VENDE-SE APTO NO LAS PAL
MAS — Com sL, 3 qtos , 1 suite,

; banh , cop-coz, dep de emp.,

j 
área de serv , garagem pl 2 car

j ros. Trat. Rua Monsenhor Couti
nho 285 Fone

1 234-9799/234-9013 Creci 127 I
B (01).

TRANSFERE-^ CASA NO CONJ
BARRA BELA/P 10 — Com sl., 2
qtos . 1 suite, banh social, cop-
coz., dep de emp , area de servi
ço., gar p/ 4 carros, forrada em
tabique. pise , prest 15 000,00
Trat Rua Monsenhor Coutinho
285. Fone: 234 9799/234-9013
Creci 127 J B (01)

TRASNFERE—SE CASA NO
ARUANÃ — Com sl ampla, 2
qtos , 1 suite, banh social, cop-

' coz , área de serviço, garagem,
arm embts prest 105.000,00
Trat Rua Monsenhor Coutinho
285 Fone 234-9799/234 9013

i Creci 127 J B (01)

TRANSFERE-SE CASA NO CONJ
NOVO HORIZONTE/P 10 - Com
sl., 3 qtos . 1 suite, banh , cop
coz , área de serviço, gar p/ 2
carros, prest 11 300.00 Trat
Rua Monsenhor Coutinho 285
Fone 234 9799 234-9013 Creci
127 J B (01)

VIEIALVES — Vende-se casa d 1
suite, 2 qtos . banh interno, sl
cop-coz banh soe , dep de
emp completa e area de lazer
Fone: 233 8351 B (01)

ALVORADA — Vende se casa de
alv., d sl.. qto , coz banh . terr
prórpio Vir âcomb Trat fone
246-1385 C (01)

ARMANDO MENDES - Vende
se. 1 casa Vir 700 000 Trat pe-
lo fone 624 3682. C (01)

BETÀNIA — Vende-se um imó-
vel comercial e residencial com
tel , fino acabamento Ligar
232-6291 C(01)

PQ 10 — Vende se casa total
mente reformada d pise Vir.
18 000 000,00 Trat 236-5253. B;

|negôcio-inscriçào da
SHAM — Aceito qualquer negó
cio Trat pl fone 233-8677, com

. Sr Raul. (01).

VENDE-SE UMA CASA - Nova.
na Rua Miranda Leão d pavi
mentos e de 5x28 sendo p/ escri
tôrio de pequeno depósito Trat
pelo fone: 234-6850 A (01)
VENDO COLEÇÃO DE UÍSQUE E
DE VODKA — Nacionais e estra

geiros Preço ótimo Trat pl fo
nes 232-6580/232-0477, d Raul

(A 
(01).

AMELHC

RESTAURANTE

ICAÇAR0LA ¦

)k COMIDA mCAÉOMAlSSABÒROSO

TEMPERO DA CIDADE.
•Fazemos serviços de buffet, Casamentos.

•/\nwersanos,ou 
quaiquer coquetel.

'Comemoracoes.Passeio 
de barco

FUNCIONAMOS DE DOM. A DOM

RESERVAS PELO TEL233-3021

Rua:Maues 188-Cachoeirinha

ALVORADA II — Vende-se ou
troca-se, casa quitada, semi
reformada Rua 13, 257 A Tel
642-3116. C(01)

ALVORADA — Vende se casa p/ -
morar, de alvenaria, com terre-
no de 19x8 Vir 4 500 000 Trat
fone: 232-9401. C (01).

AUGUSTO MONTENEGRO -
Transf uma casa Vir

j 2 700 000,00. Trat fone
I 238 8913 C (01)

BAIRRO UNIÃO — Vende-se uma
casa toda mur, c grad. 13
comp . 7 de largura Trat pl fo
ne 642-1330 C(01)

BELVEDERE II — Por motivo de
viagem, vende-se uma casa d 2
ar-cond , 1 tel Vir 7 000 000,00
Trat pelo fone: 238-6358 C (01)

MUNDO NOVO — Vende-se uma
casa Vir 3 500 000.00 Os inte
ressados entrar em contato pl
fone 651-3177 C (01)

SAO FRANCISCO — Vende se ou
troca-se por carro, casa de ma
deira. Rua Nunes Cardoso n°
270 Tel 611 5073 C (01)

CASA NS ESPELHOS

Material 
para marcenaria

~ 

Estantes BLINDEX

Espelhos

Vidros

Molduras

Móveis Tubulares

Acrílicos Transparentes

DURATEX e a mais variada

serie de materiais 
para

acabamento

Rua Silva Ramos 991

Tel: 232-4232

ff

CASA — Vendese na RUa Tapa
jós, de madeira. Ligar fone:
234-8779 C (01).

CASA — Vendese uma casa Ur-
gente! Trat. pl fone 237 5752 C
(01)

CASA — Vende-se ou troca-se,
por carro Os interessados de
vem ligar pl fone 625-4483 C

! (01).

CENTRO — Vendo casa, quitada,
c/ 2 qtos., suite, laje Trat tel
234-0701 C (01)

CIDADE NOVA III - Vende-se
uma casa, toda ref, e grad . mu
rada, de esquina Trat fone
245 1901 C (01)

ru]
ÍO!

áJ

CIDADE NOVA I CONJ RIBEIRO"'NIOR — Vende se 1 casa. Trat'one: 
651-1066 C (01)

CIDADE NOVA V - Vende-se
uma casa. núcleo 24. Rua 245.
Qd 424, a sl, qto e coz Trat fo
ne 236-6663 C (01)

COMPENSA II — Vende-se casa
c/ ponto comercial, d vários
compartimentos, de alvenaria
Trat fone: 238-2660 C (01)

"Mil 

'JlJ

GRANDE HOTEL

& RESTAURANTE

A MELHOR COMIDA

CASEIRA. 0 MAIS

SABOROSO TEMPERO EM PLENO

CEMTRO DA CIDADE.

FORNECEMOS MARMITAS

Av. 7 de Setembro,857 TE 1^234-4997

TARNIL FESTAS E ARMARINHOS

Vestidos de Noiva

•Damas 
e 1° Comunhão desc.10%

•Arranjos 
para 

Casamentos 15 anos

e aniversários em 
geral

MATRIZ: AV: Noel Nutels.Tel:245 1917

FiliakEpaminondas de frente col. D. Bosco

Fone,•234-6238

|

AVISO:

Comunicamos aos artistas 
plásticos e

serigrafistas, Que:Temos alto estoque

em 
produtos necesários 

p/suas

atividades

^nO^«~roRMAMOS 
QUE ESTAREMOS

EM FERIAS COLETIVAS NO

PERÍODO DE 20/12/91 ATÉ 20/01/92

é® d

6^ / 
D- ALCANTARA & CIA LTDA

Rua Loix> D'Almadaf392 cwitro

'ELHTj



JC TAQUITUDO

HARTES SERVIÇOS: 

ES0S

Portoes is Búzios is Portoes

de garagem social ^ portas is

Janelas #^Box p/Banheiro 
ar

mario de pia. etc

Rua Brasil 41 - Compensa I tal: 625-2006

MERCADINHOF

2GX34

CHEGOU O QUE VOCÊ

PRECISAVA UN

MERCADINHO

REPLETO DE: Disque 624-3113 e Pronto

¦M rmUatc Keaaedv N* 3004 Coloala O. Machado

•Variedades

•Grande

estoque
Frutas

•Verduras

•Estivas em

geral
•Frios

Frangos

Mat. Escolar

Inovando o comercio

com o nosso TELE—

RANCHO

PREPARAMOS PARA

VOCÊ O MELHOR

AMBIENTE REQUINTADO AR CONDICIONADO

SHOW INTERNACIONAL

SHOW ERÓTICO 
- 

00 00

Q1RL STRIP TEA5E E

MELHORES ATRAÇÕES DA

CIDADE

Aberto tooos os dias a partir das 18:00 hs.Com novo

show dirigido pelo bailarino internacional ANDRÉ

PREVOT. com apresentações de 30 em 30 minutos

apos as 24 hs show diretos

BELAS MULHERES

E BEBIDAS FINAS

Rua 10 ds Julto - Cantro ao lado do Teatro Amazonas

Fom: 2344309

/?'/- * IM

^[£ji.

^ Espelhos diversos

d c/fino acabamento

uru_HO ? Vidros de todos os tipos

Molduras

? Quadros acrílicos, etc.

A SUA IMAGEM FIEI

ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

Av. Joaquim Nabuco, 435 Fone: 233-3620

Futuras tngtaUçôes: Av. Maués, l&O

Cachoeirinha Manaus — Amazonas

VENDE-SE CASA NA COMPEN
SA II — Próx ao CBC, em fase de

acabamento, c/2 qtos., suite, sl.,

coz., e área Trat. fone: 232-2703

B (01).

SÃO JORGE 
— Vende se uma ca

sa c/1 suite. 2 qtos , dep compl
emp , sl estar ampla, .pátio,gar .

dispensa, toda em alv. e laje,
aceita-se carro como parte de

pagamento. Trat tel. 234-4380

B (01)-

CONJ PQ 10 — Vende-se exc. ca
sa toda em laje d 164 m2 de
área const , cont. 2 sls., 4 qtos.,
sJ 1 suite., banh. soe., dep. de
emp., área serv., gar. cob., toda

eijiiln cn"

CONJ PQ 10 — Vendo casa qui
tada cont pátio gar , 2 qtos . sl .

coz. e banh Inf 238 1848 B (01)

D PEDRO I — Vende se 1 casa

quitada, toda reformada, s/ 2

qtos.. d 1 suite, arm embts
dep . comp de emp , sl pJ 2
ambts , área de serv . gar..quita-
da Vir. 17.500 000 T fone
232-3662 B (01)

PQ DAS LARANJEIRAS - CONJ

AESAN — Transf, exc residèn

ciai c/ 3 dorm. sendo 2 suites,

pise., e demais dependências
Trat tel 651-3674 B (01).

RENATO SOUZA PINTO - Vende-
i raça murcjfta orarlfada

BIJOUTERIâS

Confeccionamos

Bijouterias

* Modelos criados

por nossas artesaes
¦* Exclusividade

pró pi 3

Fazemos qua quer

quantidade sob

encomenda

Atacado e Varejo

Tel: 232-3026

AS 4 MANEIRAS

DE ANUNCIAR 
FÁCIL

NO TAQUITUDO

MURICI — Transf casa de fino

trato, 3 qtos, 1 s ate. terr

med 3x50 Inf.234-074f B (01)

NOVO MUNDO - Transf casa c/
qtos . sl., coz . banh , bem lo-

calizado Prest 25. )00. Inf

234 0748 B (01)

PARQUE 10 — Tranf. ó ima casa

cl 3 suites. 2 salas, cop-coz ,
área, arm emb , terr. 23x17 Vir
25 milhões Trat 23 3-4882 B

(01)

PQ 10 — Vende-se casa c/ 2 qtos ,
sls., cop-coz . banh. so< . área de

serv Vir 9 000 000,0C Trat fo

ne 234-9013 B (01)

ADRIANÔPOUS - Ven lo casa p
executivos.c/sl, pise 

Dq 10,De

borah, Vila Municipa , Pq das

Laranjeiras, D pedre, Japiim,
Cachoeirinha Trat fone
232-0660 B (01).

APARECIDA - Vende-íe casa sl .
qtos . 2 banhs . cop coz , area

de serv., gar Trat. fone

234-9799 B (01).

CAMPOS ELÍSEOS Io ETAPA -

Transf casa c/ sls . 2 qtos . uma
suite, gar , murada , »rad Vir

15 milhões Trat fone 233-4882

B (01)

CAMPOS ELÍSEOS/FLA. AANAL -

Transf 3 qtos . si. es ar-jantar,

cop-coz , banh soe , terr 45x40

Inf 236-7732 B (01)

CASA NO CENTRO - Vende se

Av Epaminondas, ótima pi cli

nica, escritório de empresas. Io

jas etc Trat tone 21-4-0613 B

(01).

CASA — Vende-se n°l qd 35 c

Campos Eliseos. 2 qtoí , sl.. coz ,
banh . terr 15x 5 Vir

10 000 000,00 T :37-8422.

B(01)

1

\

PELO TELEFONE

A forma mais prática de anunciar no

Taquitudo 
é peto telefone. Você faz

o 

seu anúncio de maneira

cômoda e rápida sem sair de sua

casa 
ou do trabalho. Para adiantar prepare o texto

e só aí faça a ligação.

Experimente. Anúncios (pátis

232-6710 de segunda

à sexta das 8 às 18 horas.

Anúcios pagos 232-6710 prepare o texto e dê um toque pra

gente.

Nós Mandamos até você um dos nossos representantes

comerciais que o informará sobre todas as dúvidas que tiver.

%
V

A sua disposiçõa 24 horas do dia.

O nosso terminal tem o n° 237-7447

CENTRO RAMOS F iRREIRA
—Vendo casa de alv c/ sl., 2

qtos., area de serv., c ep emp .

terr 10x60 Vlr 2Cmilhôes Trat

233-4882. B (01)

Í

CIDADE NOVA 5 NÚCLEO 24 -

Transt casa d sl , qto cop-coz

piso cerâmica, mur etc Vir

2 500.000,00 Trat 214-0075 B

(01).

CIDADE NOVA N 16- Vende-se
casa toda reformada,toda grad .
troca-se por carro Tel 233-2944

B (01)

COUNA DO ALEIXO - Transi

casa d 2 qtos., sl., coz., banh ,
localizado prox. centio comerc
Vir 1 600 000. Inf 234-0748 B

(01)

i

PESSOALMENTE

Venha 
a nosso escritorio.

TJos vamos mostrar a você as diferentes

maneiras de anunciar.

E como é fácil

NOSSO ENDEREÇO:

. Rua Teodoreto Souto 219 2o andar conj. 204

CONJ. ARUANÃ — Veide-se lin-
da casa quitada, desocupada,
outra D. Pedro II reformada .
Trat fone: 234-0205. B (01).

CONJ. CASTELO BRANCO -

Vende-se c/ sl., 2 qtos coz., área"

de serv Trat Monser hor Couti-

nho 285 Fone: 234-9013 B (01)

CONJ DA RAIZ - Ver de-se casa
d 2 suites , sl., cop-t oz.. grad ,
forro , ar-cod., tel, qtitada Vir.
6.500.000,00. Trat. 625-4952. B
/o 1\

i PELO CORREIO

Utilize o cupom uo outro papel

qualquer e envie 
para:Rua teodoreto

souto 219 2Ô conj 204 centro

Manaus AM

CI
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AiÇAO PARA OS

PRAZOS K BfTREGA

DE ANUNCIOS GRATIS

De segunda ã sexta-feira, das

8 ãs 18 horas.

TAQUITUDO

ANUNCIAR 
NO

rANONCÍb oain:¦ mrtiirtr BMMWM

• 
muía.

' 
TÒU
r^Qu

y_Jf*iréQ
' 

£££

1_ FMíCOL

• ^2Elz

¦ffiffik

£a*Ui $hjci_ u>

G

R

A

T

I

ANÚNCIOS GRÁTIS

Voce pode fazer ate três anúncios grátis por edi-

cão So podem anunciar de graça pessoas físicas

que nào estejam oferecendo prestação de serviços

Ou pessoas jurídicas que não anunciem o objetivo

da sua própria atividade

Para anunciar pelo Correio ou pelo FAX. é só

preencher o cupom abaixo, conforme o exemplo aí

de cima. Se quiser fazer mais de um anuncio, tire

uma xerox do cupom em branco ou utilize qualquer

outro papel O limite máximo e de 20 palavras por

anuncio.

! -. v A. V . PA.A.CA- -t

_i~t 
''

to

'3
—" ~ 

^r >7
15 l^

19 20
18 -I

ASS

NOME ,__^¦

PREENCHA ESTE CUPOM E ENVIE

DORETO SOUTO 219 2 
o 

ANDAR C0NJ.204 CENTRO.

G

R

A

T

I

S

I
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-  CONJ AJURICABA - Vende-se 1
uma casa Falar com dona Alfa

Fone 651 5064 C(01)HILÉ1A I — Vende-se casa. cI si

qtos. 1 suite, cop-coz. hall

área de serv . pise Trat Fone

234-9013 A (01)

JAP1IM I — Vende-se casa, c s.

qtos., 2 banhs . cop-coz depo

sito, gar . p/ 2 carros, pise T ic

ne 234 9013 A (01)

JD PRIMAVERA - II — Transi

casa d sl , 2 qtos . 1 suite, banh

cop-coz . área de serv pres:
72 000 Fone 234 9013 A (01)

SÃO JORGE 
- Vende se uma Oti

ma casa de alv., 1 sl 2 qtos
cop-coz.. banh., interno ioda na

cerâmica, forrada,mur . e grad
Vir 5 000 000.00 Proximo Qr

c u lo Militar Trat fone

625 4740 B (01)

VIEIRALVES - Vende-se casa c

1 suite,2 qtos , c banh . interno,

sl. cop-coz . banh soe , dep de

emp completo e area de lazer

Fone 233-8351 B (01)

LELCS II

Restaurante e Pizzaria

QUEM FAZ A MELHOR PIZZA DE MANAUS,

FAZ AGORA OS PRATOS MAIS SABOROSOS

PARA VOCÊ SUA FAMÍLIA E SEUS AMIGOS.

PIZZAS • MASSAS • CARNES • FRAGOS • PEIXES

•SOBREMESAS.

Funcionando ao lado da fazenda com almoço e janta: com est. privativo

LELO«S UL«*S II

Av.A.Araújo N°3 Rua F.de Sa M°118

Adrianópolis Tel:611-4908 S.Francisco

CAMPOS ELÍSEOS I - Vendes,

uma casa c! 2 qtos . e uma suite

gar 4 carros T fone 238 8913

A (01)

CASA VILA MUNICIPAL -

Vende-se, 1 suite, salão, sl.. am

pia, cop coz gar .pise . cop-co

de apoio Fone 234-6050 A (01
CASA CONJ ADRIANOPÔUS
Vende se c 3 suites, c arm

embt .. churrasq, cop coz Tra"

fone 234 6050 A (01)

CASA MAJOR GABRIEL CENTRI
— Toda de alvenaria, contendo

qtos , e demais deps Trat fone

233 7728 A (OU

PQ IMPERIAL PQ 10 - Aluga

se apto c/ 2 qt06 o ar + tel dep

empregada completo, gar pJ 2
-carros, pise, porteiro eletroni

co Vir 250 OOOm.OO Trat

651 4866 A (03)

Revelaçao

FUJIFILM FUJI

A Revelação FUJI 1 hora do

Stúdio Universo traz o me

lhor da tecnologia japonesa
em coTes 

para 
você. com

'mais 
rapidez e qualidade

Fotografias em geral

^ Fotos 3x4 em 1 minuto

^ Revelação de slides e P&B

? Reprodução / Molduras

Materiais fotográficos «

em suas fotos. Você recebe

1 álbum, porta-negativos e

filme Fujicolor em cada re-

velação, além de descontos

especiais. 
~J —*

:7

A

IV

A

y >

%f

y

7 r
¦x

STUPIO UNIVM

^^^^^^¦Rua24de 
Maio,

| 
Tels.: 233-0451 - 23S0191 Manaus Amazonas

TDTRL inFDRÍIlfiTiCP

EB *
»

i

Su, imentos e equipamentos

de proteção para computado

res.Formulários contínuos,dis-

quetes,fitas para impresso-

ras,cabos,filtros de linha,estabi-

llizadores de tensão,No-

Breaks,mesaspara micros e im-

pressoras,bobinas para fax,etc.

| FAZEMOS MANUTENÇÃO

EM SEU EQUIPAMENTO

E GARANTIMOS NOSSOS

SERVIÇOS

ENTREGAMOS EM SUA EMPRESA

AVJAPURA-1325-TERREO-PRAÇA 
14

(AIR/ JA IGREJA N.S. DE FATIMA)F0NE: 232 - 8658 E 232 7742

j

4

CONJ AJUR1CABA Vendo casa

quitada de esquina c 2 qtos sa

la., cop coz banh . forro gesso

grad . mur . gar . terreno 15x25

Vir 6 Milhões Fone 238 8854

A (01)

CONJ AJURICABA - Transf ca

sa c sl. 2 qtos 1 suite, banh .
cop coz , qto de emp gar

pise . 4x8. piso em cer . Trat fo

ne 234 9013 A (01 i

CONJ AJURICABA
casa, c/ sl , 2 qtos
234 9013 A (01)

SÃO JUDAS TADEU - Aluga se

apto c 2 qtos , sala. cop-coz sa

cada. completamente reforma

do Vir 150 000 Trat Fone

651 4866

PQ DOS RIOS D.III.UII - Transi

aptos d qtos d arm sala. cop

coz , sacada, gar Trat 651 4866

A (01)

— Vende se
banh . Trat

CONJ AJURICABA - Vendese

casa. c sl . 3 qtos . 2 banh , cop

coz .hall qto de emp . area de

serv . gar , p 3 carros Trat

234 9013 A (01!

JD YOLANDA PQ 10 - Vende-se

casa Cl 3 qtos.. 2 sls pise de

esq . tel . quint . por motivo de

viagem urg Trat t**l. 232-8532

B (01)

MAUA2INHO — Vende se uma

casa na Rua União n° 37 de ma

deira. terr 80x10 Trat pelote
ne 615-1643 B (01)

MUNDO NOVO - Vende se uma

casa Vir. 3 500 000.00 Os inte

I' ressados entrar em contato p.
fone 651 3177 B (01)

IARDI.V CALIFÓRNIA - Transf

apto c 3 qtos s/1 suite d arma

rios, sala. copa. coz sacada, ar

cond cortinas Prest 56 000.00

Transi 20 000 000.00 Trat

651 4866 A (01)

CAMPOS ELISÉOS - Transf easa

c 5 qtos . s 3 suites, sala. cop

coz . banh social . gar p 6 car

ros. quintal arborizado, comple
tamente reformado Prest

44 000.00 Transf

16 000 000.00 Trat 651-4866 A

NOITE A (01)

PQ RESID ADRIANOPÔUS

Parte alta. vende se casa quita
da. c 4 qtos , sI 2 suites d arma

rios. sala p/ 3 ambientes, cop

coz, d armários bem ampla. 2

dep completa, pise churrasq

gar p/ 4 carros 600m2 de area

construída Trat 651 4866 a

noite A (01)

ANAVILHANAS - Transfere se

apto completamente reforma

do Trai fone 651 4866 a noite

A (01). 

JAPIIM 
- Vende se casa de ma

deira. por traz da Sonora Rua

Dr Aodilon, n" 49 Vir 2 mi

ihões Trat fone 237 3183 B

JARDIM PETROPÓLIS - Vende
se casa Vir 4 000 000,00 Aceito
carro no negocio Trat fone
233 1110 B (01)

CONJ AJURICABA - Vendese

urgente uma casa. quitada ori

gmal c 2 qtos mur . e grad
terr med 10x25 prox Av Cen

trai Vir 4 800.000.00 Trat

651 2493. C (01)

CONJ AJURICABA - Vendese
uma casa na Rua A 16 n° 144
Trat na mesma C (01)

CONJ BEIJA II
localizada 

~~

(01)

Vende se. bem
Trai 237 2460 C

CONJ CANAA - Vende se uma

reformada, c tel e ar cond Trat
642 2913 C (01)

DESPENSA DA CIDADE

ONDE VOCÊ ENCONTRA TUDO MAIS

BARATO. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

EM GERAL.

FACA-N0S UMA VISITA E COMPROVE
I

Rua Peruibe n° 40 Cidade Nova I Tel 245-1831

AGRADECEMOS À PREFERÊNCIA

CONJ D PEDRO I - Vende-se

ótima casa quitada, reform , c

gar. pátio, sla ampla, i qto e
suite, coz . banh soe dep de
emp Trat 233 3135 C (01)

CONJ JAPIIM I - Vende-se uma
casa, Rua 46, casa 985 Vir
5 500 000.00 Trat 624 4721 C

(01)

CONJ CASTANHA - Transi
uma casa d 2 qtos exc locali
zação Trat rua I. qd I cl 328
Vir 2 000 000,00 C (01)

VENDE-SE UMA CASA DE AL

VENARIA - 2 Pisos, pronta p
morar Rua L Malcher, Beco São

loão 2033, casa 34 Prox a Pros

tarma Trat fone

237-3063/237-3710 B (01;

CENTRO — Vendo uma casa de

alvenaria de 2 pisos na Ramos

Ferreira, entre Getulio Vargas e

Tapajós, prox , ao Teatro Ama

zonas, cl sala, 2 qtos . coz . gara

gem e area de serv Vendo por
9 000 000,00 Aceito carro no

negocio Fone 232 2918. C (01)

CIDADE NOVA I - Vende se

uma casa mur grad quitada
Vir 5 000 000,00 Trat

624-4415 C 101)

PETROPÓLIS —Vende se casa de

alvenaria Ótima locahzaçao

Vir 7 500 000.00 Trat fone

611 2546 B (01)

? RIOS HOTELS

Rios Hotel espera você

dia e noite.

PREÇOS ESPECIAIS

VENHA COMPROVAR

Rua Dr. Almino N° 185 Centro

QUARTO

Aluga-se quartos 
—

Vila Carpinteiro Perez,

Cachoeirinha,

Fone: 232-9314

TERRA PRETA

Vende-se terra preta

por motivo de viagem.

Tornou se mais barato

o preço da carrada

informações:

232-9314

CASA SALIM ARMARINHOS LTDA,

0 SUPERMERCADO DOS BORDADOS E ENFEITES

APROVEITE ESTA GUERRA

DE PREÇOS, PASSE NA CASA SALIM

A CASA SALIM tem o estoque completo de artigos para o carnaval e armari

nhos em geral: Plumas, penas de pavão, lantejoula, strass, missanga, acetato, bro

cal metalóide, meias, máscaras, aspas etc.

Rua da Instalação, 86 - Centro - Fone: 233-5790 - Manaus - AM

S V I DEOTRON

, Bsslstfincia Técnica Autorizada

i VENDA 0E ACESSÓRIOS Pi VCR E FIIMADORAS 
"RANSC0DIFICAvA0

DE VCR. TRANSCODER INTERNO, TRANSFORMAÇÃO DE TELEVISORES.

CONSERTOS DE FAX, FIIMADORAS. DISCO LAZT.R, VÍDEO-CASSCTE,

TRANSCODER EXTERNO TELÁO, TELEFONE SEM FIO. SECRET/.HiA

ELETRÔNICA, VÍDEO GAMES E AUDIO EM GERAL. El C

SONY.

AIWA'

JVC
TCT

RUA MUNDURUCUS, 114 - CENTRO - ZONA FRANCA DE MANAUS

FONES 1092) 233-2633 / 233-2202 AMAZONAS - BRASIL PHILIPS

IUT
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CARDOSO & CARDOSO

^í^p vendas atacado e

varejo pelo 
fone:233-9964

•Mat expediente

•Mat escolar

•Copos Descartáveis

•Cópias xerograffcas

• Papeis de carta

•Livros contáveis

•Impressos finos

PROMOÇÃO DO MES DE INAUGURAÇÃO

ÓTIMOS PREÇOS P/FIRMAS DO COMERCIO

AV. EDUARDO RIBEIRO,906 CENTRO

FONE :233-9964

Vende-se ou troc^^e por 40 sacos de
cimento Um amplificadoc completo
de 422 Wats E vende-se uma casa no
conjunto Renato Souza Pinto li Rua
F quadra 1 casa 8 tratar fone
7 "3 

261

CONJ RAIZ — Vende-se casa qui
tada. cl sl. 2 abts . 2 qtos . sl 1

suite , copcoz.. área serv , gar
Vir. 6 milhões. Trat 233-4882 B

(01)

CONJ SUB TENENTES - Transi
casa c/ entrada de Janeiro 92 o
sls . 2 qtos , cop coz , wc quin
tal Vir 2 500 000 Inf 236 3917
B (01)-

D PEDRO II — Vende se casa na
rua Chico Mendes n° 24 pròx
Policia Federal Vir 6 milhões
Trat no local B ((01).,

D PEDRO — Vende-se linda ca

sa, cl sl 3 ambts . lavabo . coz

ampla. 3 suites, piso todo na lo

jota, pise Vir 30 milhões Inf
236 3917 B (01).

ii PEDRO I - Vendo c 2 suites.

1 qtos banh , sl. cop-ccz,
18.000 Trat 233-0919 B (01 i

KLDORADO - Vendo casa quita-
da reformada, excelente iocah
zação, 3 qtos , coz . quintal Vir .
15 milhões T. 236 39 Aceito
carro B (01)

H1LÉIA — Transi casa d sl.. 2

qtos , demais deps Vir
4 500 000 Trat 233 4882 B (01)

<?/  

"O

o 
{irmt 

t

{GRAhcaj

SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL

MATERIAL PARA ESCRITÓRIO

ENCARDERNAÇÕES

ALTO RELEVO ETC.

AV. EPAMINONDAS, 390

FONES:232-2227 FAX 232-2666

MANAUS- AMAZONAS

1U a

I IM/

Now you dont t need to

ieave your hotel to make

love. We have beauteful

young girls for you. Just

call 624 1224 and the girl

will be sent imediatily to

your hotel contact us any

time. End talk to the ma-

nager Lutero.

Agora você não precisa

sair do seu hotel a procu-
ra de amor. Temos lindas

e jovens garotas para vo-

ce. E só ligar 624 1224 e a

garota estará logo com

você no hotel. Entre em

contato conosco ou fale

com nosso gerente

Lutero.Cinco Estrela

Relax Center 
- 

Aberto 24 horas

CURSO ATUAL

PREPARAÇÃO PARA

ESCOLAS MILITARES

EXÉRCITO • MARINHA

AERONÁUTICA • P. MILITAR

CONCURSO PUBLICO

BANC. DO BRASIL • C. ECONÔMICA

RECEITA FEDERAL E OUTROS.

ESCOLA TÉCNICA FEDERAL

FUNDACAO MATIAS MACHLINE IFEPEMM)

• 
MATEMATICA 

• 
RSICA 

• 
QUNWCA

Av. Eduardo Rfcairo, 906 - 2° andar • Fona: 233-9964

KISSIA — Vende-se casa cl sl 2

ambls 1 suite. 2 qtos.. cop coz .

etc Gar cob . pise , em ótima lo

cahzaçào Vir 30 000 000 Fone
236 3916 B (01).

LUIZ ANTONY — Vendo casa

c/pisc . 3 suítes, g roupa embts
dep de emp . gar Vir
600 000 Trat 234 1678 B (01 ).

VIE1RALVES - Vende-se casa c

suite, 2 qtos., 2 sls . quintal,
dep completo, laje. gar, etc
Tel 233-7328 B (01)

PQ DAS LARANJEIRAS - Vendo
casa em fase de acabamento d 4

qtos , sendo 1 suite, tel , terreno
15x30 Vir 5 milhões Trat

233 4882 B (01)

SÃO RAIMUNDO - Vendo casa 3

pisos, c/ gar . ótima p/ comer

cio Aceito proposta e negocia

çâo Inf 234 0613 B(01)

CONJ ELDORADO - Casa quita
du Vir 13 000 000.00 Desocu

pada. Io etapj. reformada, 3

qtos . etc Toda pintada Vir
236-3916 B (01).

CENTRO — Vende se 1 casa na

Rua Luiz Antony n° 834 ci 3 pa
vimentos cl 7 qtos , d banh Inf

233 8549 Ç(01)
' RAIZ - Vende-se uma mansão
d pise , 4 qtos.. sauna e demais
depds Valor 65 milhões Tel'232-2138 

B (1).

83MBDMCí.Lllí)J 
°Z°á&%°s

i&WiáB Felicitamos aos nossos

amigos e cliéntes

um FELIZ NATAL e um

PRÓSPERO ANO NOVO

I Mm /
L IV^ mJTB1 —

MTPi lilt:

JMI

CONFEITARIA E LANCHONETE

sJhor cozinha industrial

Confeitamos tortas.

Doces e Salgados.

Fornecemos Marmita e

Quentinhas

Ligue:611-3097

R.J.Carlos Antony,505

Cachoeirinha
£9o

CARANNA SERVICE

SOM - TV - VÍDEO

Assistência Técnica: Sanyo - Sharp

Panasonic, Phico, Mitsubishi.

CONSERTE HOJE E PAGUE DEPOIS

SEM JUROS. SOLICITE NOSSA VISITA.

Peças originais a serviços garantidos.

RUA BARREIRINHA, 190 - B. UNIÃO (P.10)

FONE: 236-1923 - MANAUS - AMAZONAS

VENDE-SE UM TERRENO - Na

estrada da Ponta Negra ao lado

do Conj Sabiá, med 20x35m

Vir. 7 000 000,00. Fone!
238-6094 B (04).

VENDE-SE UMA CASA DE MA 
j

DEIRA - Terreno de 10x20 no

Bairro da Paz, 3o etapa Vir.

1.400 000.00 Trat fone j
236-4736 B (01).

| RENATO SOUZA PINTO - Vende-
I se toda mur. grad , e arboriza

Trat 236-2777 A (01)Li

COMPENSA — Vende-se ou
' 
troca-se uma casa por uma na

Cid Nova ou Onarana. de alv

Trat fone 234-3562 A (01).

CONJ MERIDIONAL - Transf

casa d sl. 3 suites cop-coz, qto
de emp área de serv . lavabo,
var , gar , prest. 25 000. T Fone
234-9013 A (01).•  ,

• C ELÍSEOS - Vende se casa. d 3

suites, de esq . terr. 15x40 toda

grad.. d depósito, prest apenas.
7 000.00 Trat. 232 5877 A (oy.

HILÉIA — Vende-se casa quitada
a d sl, suite. 2 qtos.. banh . cop-

j coz , área de serv , pise., gar
Trat Monsenhor Coutinho. 285
Tel 234 9799 B (01)

' 
JD. BRASIL - Vende se um apto

reform Valor 9 milhões Tel
232-2138 B. (1)

AJURICABA — Vendese casa

I quitada d sl. 2 qtos., banh .
cop-coz, área de serv Trat Mon
senhor Coutinho, 285, Tel
234 9799 B (01).

CONJ HILÉIA I - Vende-se uma
casa d 3 qtos., toda reformasa
Vir. à combinar Trat 651-2912.

C(01).

CONJ HUASCAR ANGE

LIM/ALEIXO - Casa reformada
e ampliada, garagem e quintal
Vir. 20 milhões Trat fone
622 3884. C (01).

CONJ MANÔA I - Perto da cai
xa D' água d sl , 2 qtos. coz .

banh., terr. 12x25 prest 22 mil

Vir. 3 mil Aceito carro Trat
238-8654 C (01).

CONJ. MONÔA II - Vende-se ou
troco por carro o resto a combi
nar uma casa. Trat. 238-8471. C

(01).

INSTITUTO

PROFISSIONALIZANTE

DE ARTES

cursos e 
pinturas

em IPA 
geral.

2urso de serig.

odas as 2° das

TEL:232-2280

COMERCIAL

BEZERRA LTDA.

IMPORTAÇÃO DIRETA

Imagazine

CHUT FORTE

MATERIAIS

ESPORTIVOS

Àv. Tarumã n° 739

?•Telefone para carro UHF SUPERFONE.

•?Rádios para segurança. •?Multímetro

digital

i^Frequencímetros

»^Osciloscópio •?Geradores

?Componentes eletrônicos,

•?transceptores- Móvel Marítimos

Rua Costa Azevedo, 139 Cai» Postal 159

Fonas232-6363 a 2325821 End. Talagraf.

ELETRÔNICA Talax: 9922466

Fax: 233-6667 Manaus AM

m

(S2H

iai

BEZERR

RSli lUIMICi
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IMÓVEIS

ALUGA-SE

CASAS — Alujp-se d 1 qto., sl.,
coz e banh , ideal p/ solteiros
Trat pelo fone: 233-2001. C (03)

CENTRO — Aluga se uma casa
em alvenaria, á Rua Major Ga
briel, 641 Trat. d Bruno. Fone
232 2497. C (03)

CENTRO — Aluga-se uma casa d

qto , sl., coz., área, atos tipo ap
to. para casal sem filhos. Trat
fone 232-2766 C (03)

CENTRO 1 SILVAS RAMOS - CJ 3
sls . visita, jantar/estar, cop-ocz .
área de serv , 3 qtos . wc soe ,

gar, quintal pi com e moradia
236-9591. C (03)

CASAS — Aluga se 2. de madeira
no Aleixo, próx a Padaria Clise.

qto , sl., coz.,banh T. fone
236 9995 B (03)

CASAS — Aluga se vendo casas,
apto., terr . armazéns, lojas, vá
rios locais da cidade, padrões
diversos Trat. fone: 651-2496 B

(03).

CONJ. ARUANÃ — Aluga-se uma
casa cJ 3 qtos., gar. etc T
232 5366 B (03).

JAPIIM — Aluga-se 1 casa d 3

qtos., 1 suite, pátio cob , e de-
mais deps Vir 300.000 Trat
232-0013. B (03)

MAJOR GABRIEL N° 108 -

Aluga se 1 casa de alvenaria pe-
quena, próx á Sete Trat na
mesma B (03).

PARQUE DAS LARANJEIRAS -

Aluga-se fina residência, 4 sui
tes etc. Contatos. Fone
234-8965 B (03).

RETOK

Materiais de Construção Ltda

Tubos e Coneções^Eletrudutos»^ Cimento

^ Tijolos ^tintas Ferragens ** Louças Sani

tárias s Lixas ^ Luminárias.

<^e Ferragens em geral

Av.André Araújo N°37- Aleixo

T elef one:611-3470

•<- MAESB

Materiais de construção em geral

Antes de você construir-

ou reformar sua casa.

Visite-nos e consulte ps

nossos preços.

Tintas Imobiliárias Wanda

Ferro todas as bitolas

Telhas 
{alumínio e Brasilit)

Fornecemos 
qualquer quantidade

Av. Brasil 156 - Compensa I

Fones: 625-2636 e 625-3301

MADEREIRA MAUES

TRABALHAMOS COM MADEIRAS DE LEI
Sucupira Preta Angelim Pedra
Sucupira Verm. Louro Gamela
ALEM DE : Pernamancas.Caibros,tábuas de

Assoalho e Parede,Ripas e Ripoês

PEDIDOS ESPECIAIS

VENHA RÁPIDO COM O SEU MARCENEIRO,
Escolha a madeira e seus moveis sairão mais barato com certeza

PESQUISE!...os melhi

LIGUE 237

VISITE-NOS! a Rua Portug;

lelhores preços estão aqui
-1972 E 237—6835

a Portugal N° 560 Morrinho

A PETISQUEIRA TEM SUA SOLUÇÃO

/CONSERTOS

/INSTALAÇÕES

/ASS. TÉCNICA

FALE CONOSCO

Av. Santa Cruz Machado 500 ao lado da SONORA

CAMPOS ELÍSEOS - Aluga se 1
casa c/ 3 suites, si de estar, dep
de emp . área de serv pise . c
tel Vir. 500.000 T pelo fone

651-2460 B (03)

CENTRO BAIRRO — Al jgo casas
e aptos c/ 3 qto6 ou 5 iuítes, sl.,

gar p/ 4 carros, d ou s pise Inf

Fone 232-1618. C (03)

CONJ ACARIQUARA - Aluga-se
a 1 ° casa do conjunto C/ 5 qtos
Inf 236-5665 C (03)

PQ 10 — Aluga se uma casa d 2

qtos., e demais d» ps Vir
140 000.00 Trai fone 236-7642

C (03)

PQ 10 — Aluga se casa Trat. tel
236-6288 C (03)

SANTO ANTÔNIO — Al iga se ca
sa d 2 qtos . sL, coz., t anh Vir

120.000,00. Trat Sr Antônio
Tel 651 3099 C (03)

SANTO ANTÔNIO - Al iga se ca
sa. na pista, bom pi I^nto Co

mercial Vir 110 mil c tel Trat

237-3849 C (03)

VILA AMAZONAS - Aluga se

uma casa, d sls , qto . corredor,
coz e banh . toda de alvenaria
Vir 80.000,00 Trat 236-2263 C

(03)

PARQUE DAS LARANJEIRAS -

Aluga-se fina residência. 4 sui
tes. etc Contatos p/ fone

234 8965. C (03)

CRESPO — Aluga se 1 > asa. Rua
Neves n° 8 Trat fone Í37-6040

C (03).

CAMPOS ELÍSEOS - A ugo casa

c/ 3 qtos Vir 150 000 Trat
233-2629 C (03)

CASAS — Aluga se Vieiralves c/
2 qtos . 1 suite, tel . etc 450 mil

etc. Trat fone 232-4466. B (03).

CASA - Aluga se quitada. 3

qtos. pronto pt morar Vir

250 000 Contatos 234-0749 B

(03)

D PEDRO I — Aluga se uma casa
na Rua Martins Afonso, naspró-
ximidades do Colégio La Salle
Trat 238-4997 C (03)

COMENDADOR CLEMENTINO -

Aluga se casas c/ 2 pavtos, tel , 3

qtos, p/ escnt ou resid Vir

350 000 Trat 234-1678 B (03)

PQ 10 — Alugo casa c/ tel . 4

qtos , sl 1 suite e demais depds
Vir 250.000 Trat 234 1678 B

(03)

VÁRIAS CASAS -Transi Cidade
Nova, Augusto Montenegro. Hi-
leia Trat fone: 233-6147 B (03)

VIEIRALVES - Alugo casa. óti-
ma pi escr consutórios, em rua
d bom movimento, c/ 3 qtos .
etc Vir 300 mil Trat fone:
236-3917 B (03)

PETROPÒLIS — Aluga se uma ca-
sa para casal Vir 40 mil Trat
237 7216 B (03)

PQ DAS LARANJEIRAS - Alugd
se 1 casa d 5 suites, arms . pise.,
etc. Trat fone 234 7487. B (03)

ALUGA-SE UM APTO NO COND
P DOS RIOS II - Cl telefone, sl., 2

qtos . var . área de serviço, cop

coz Vir 250 mil Trat 238-6094

B (03)

111! 
IV

TOLDOCOLOR

Toldos em PVC,lona ou alumínio,estrutura

para galpão industrial

PROMOÇÃO RELÂMPAGO
238 16Q8

METALÚRGICA RADAM

Fazemos serviços de

solda a eletrica a

* _ •

Av: GETUUO VARGAS N°690 CENTRO

FONES: 233—7768 E 232-6280

Atgftssjro.'

| W! DFMARMOSS F| HC 11

MZBBL Eimmim

Madeiras de lei

SERRADAS E BENEFICIADAS

Lambris Tabiques

Escama Macheadas

Azimbre Rodapé etc

ACEITAMOS TODOS OS CARTÕES

DE CREDITO E FAZEMOS EM ATÉ

3 VEZES C/CHEQUES PREDATADOS

|Rua Portugal 404.Japiim Fones: 237-7488/7761

APTO RUI UMA - Aluga se
um 350m2 de área. 4 suites +
dep empregados, salào, 1 por
andar pi excutivos de grande
empresas Vir 1.200 000.00 T

232-6256 Creci 647 C (03)

APTO SA1NT HONORÊ - Aluga
se exc imóvel nivel executivos.
d armários, tel .ar-cond Vir

1 000 000.00 T 232-6256 Creci
647 C (03)

APTO SÃO JOÀO DEL REY -

Aluga se exc imóvel o armá-
rios. tel e demais dep Vir 800
mil Trat fone: 232-6256 Creci
647 C (03).

APTO BOUL AMAZONAS -

Aluga se exc imóvel d arma
rios. tel. ar-cond Vir 600 mil
Trat 232 6256 Creci 647 C (03)

APTO SAN MICHEL - Aluga se
exc imóvel cond fechado, de
frente para piscina Na Emilio
Moreira Vir 450 mil Trat
232 6256 Creci 647 C (03)

COND SAMAMBAIA - Aluga
se exc residência, amplo terre
no, gramado, mur grad . arma
rios, 3 qtos , 1 suite + dep de
emp Vir 400 mil Tra; tone
232-6256 Creci 647 C (03i

* 
JARDIM EUROPA - Aluga se

exc resid nível executivo,
mur . grad , pise , bastante ver-
de. 3 qtos , 1 suite Vir 700 mil
T fone 232 6256 C (03i

Aluga se
enu

ARISTOCRÁTICO

exc res nivel exec . pise . chur
rasq Vir 900 mil T 232-6256
Creci 647 C (03)

VIEIRALVES - Aluga se 3 exc
resid . todas nível de diretorias
Uma de 500 mil e a outra 900
mil e até 1 500 000.00 Trai fo
ne 232-6256 Creci 647 C (03)

VILA DA BARRA - Aluga-se
exc resid . cond fechado, pisei
na. 2 qtos + 1 suite e dep de
empregado Na Recife por ape
nas 700 mi! Tra; tone
232-6256 Creci 647 C (03)
RUA BRANCO E SILVA-STA LU
ZIA — Aluga se uma casa d ar
cond e tel Trat no tel

624 1826 C (03).

ALEIXO — Aluga-se casa Vir
150 mil ou á combinar, e um te
lefone prefixo 611 Trat fone
611-4155 C (03)

ALVORADA III — Aluga se uma
casa de alv. na rua 09. n° 461 na
cer . grad . 3 qtos Vir 100 mil

Trat fone 238-2070 C (031

AV CONSTANTINO NERY
Aluga se. vagas pi jovens . de
boa conduta, na Av Const

Nery Trat 236-6106 C (03)

AV SÃO JORGE Aluga se 1 ca
sa d 3 qtos , cop-coz., área de
serv . d tel. Trat 625-2942 C
/mi

04

TERRENOS, SÍTIOS

GALPÕES E FAZENDAS

Vende-se um terreno 6,70m x
31 OOm - Com material de cons-
trução para alvenaria - Conj.
Jardim Paulista - Aleixo. Valor:
Cr$ 1 OOO.OOO.OO (negociável).
Tratar neste jornal ou pelo tele-
fone 232-6710 com Claider
Ou pelo telefone 233-6700 com
Layze Zagury (à noite)

D PEDRO II — Vende se um ter
reno 10x25 Por 3 500 000,00
Trat fone 238-5970 C (04)

ESTRADA DE BALBINA - Vende
se um terreno med 850x2500,

preço a combinar Fone
233 4939 C (04)

ESTRADA DA PONTA NEGRA A
lOOm DO PALHOÇA - TERRENO
— Vendo med 440m2 Trat fo
ne 625-3284 C(04|

JARDIM DAS AMÉRICAS -

Vende se um lote bem localiza
do. Trat Srá Socorro, fone
234 1261 C (04)

MANÕA 10x30 — Vendo facilito
em 02 pagtos Trat fone

236-6838 C (04)

MORADA DO SOL / TERRENO -

Parte alta, prox residência Bra

ga, asfalto e área verde Trat fo-
ne 611 1602 C (04)

PQ 10 - Vende se terr med
12x30 d luz agua asfalto, todo

plano e limpo Trat fone
234-9774 C (04)

PQ 10 — Vende se um terreno
med 12x30 Vir 1200 000.00
Aceito oferta Trat fone
651 2891 C (04).

PQ DAS LARANJEIRAS - Vende
se um terreno, med 20x40, na
Av nhamunpe. falar c Samuel
Tel 236-0497 C (04)

PQ DAS LARANJEIRAS - Vende
se terreno na rua principal,
med 3 2000m2 Trat tone
611-3579 C (04)

PQ 10 — Vende se ótimo terre
no. med 15x50. fazendo 2 fren
te Vir 5 000 000 T pelo fone
625 2135 C (04)

SANTO ANTÔNIO - Vende-se
um terreno med 10x30 c uma
casa. preço á combinar Fone
233 4939 C (04)

TERRENO (COSTA E SILVA) To
do doe . escrit plano e mur
med 42x120 Trat fone
625 2942 C (04)

TERRENO EST DO MANÕA
Vende se med 10x35. plano,
agua e luz Vir 600 000 T
233 1384 C (04)

Mèo m deixe Eml* 
Jf

• 
Venha •

CIANORTE

Para suas compras de carpetes

importado* dl qüaRdade atemá

Garantia 3 anosjl

Ganorte: Sqpercentro

de construçOo e decoração

Alexandre Amorim n.» 107 APARECIDAI
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Dra ROSELIS BITAR

Psicoterapia Individual P/Crianças,

Adolesentes e Adultos.

Psiquiatria Clínica

Psicoterapia em Grupo,para Adultos,Flia e Casal

CRM 1300

AV. EDUARDO RIBEIRO, 639/410 EDIFÍCIO

PALÁCIO DO COMÉRCIO

FONES: 234-9700 ou 236-7176 (Res.) MANAUS - AM

Dr. Jefferson O. Jezini

Estágio - Instituto de Cardiologia

DANTE PAZZANESE

Residência no Hosp. Sta. Isabel S. Paulo

Especialização no Instituto do Coração

do-Hosp. das Clinica de S. Paulo

CARDIOLOGIA 
- CLÍNICA GERAL

ATENDO UNIMED e PATRONAL

Diariamente das 9:00 às 11:00 e das 15:00 às 19:00 hs.

Consultório: Av. Ramos Ferreira, 1171

(proa. ao Chclk Clube) Fone: 234-5338

U rgêncja_234jj92__^____

DR. WALDECIR

JOSÉ DE BRITO

vatcüuMS

W4IZES I

(0CUROKDCVMZES)

ATtNOHENTO:

¦ 
232 29391

'236 
3663

R.moNaeNK* aounHHO, gj
PRAÇA 00 CONOfftSiOm

ceNTHO

PROCTOLOGIA

Dr. FL0RENTIN0

NARANJ0 NETO

Intestino

Cóion

S Beto

A nus

Av Constantino f^íery 649

Altos Fone 233 6396
horário de 2é a 6"1 das

16 as 19 hofas

Doe
A/^O R «0

wmmm——fc———

FTofl—lonoto

l—"

CONSULTA 
JURÍDICA GRÁTIS

Converse comigo

inclusive sábados

e domingos.

Fone: 234-4741

CUNICA E MATERNIDADE

SANTO ALBERTO

Drs: WALDECIR JOSÉ 
DE BRITO

J0ACY 
AZEVEDO

E sua equipe d especializada en

diversas areas.

RUA MANIC0RÉ 536. CACHOEIRINHA

IEL. í 222=2ffl

FARMÁCIA NUNES

MANIPULAÇÃO EM GESAL

Produtos naturais, remédios

homeopáticos, medicamentos da

flora, prod. farmacêuticos.

m 
Farm. resp. Dr. Altair Nunes Filho

Av. Joaquim Nabuco, 826 Tel: 234-6919

?

Escritorio Contábil" SOUZA CRUZ"

FRACISC0 DAS CHAGAS DE SOUZA CRUZ

BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁVEIS

Rua dos Barés n° 329- sala 101 centro

Telefones: 234-9411 e 234-1794

CEP. 69003 Manaus AM Brasil

DR. ZENO

ANTONIO LANZINI

CLINICA GERAL. PEDIATRIA

MEDICINA DO TRABALHO

DIARIAMENTE DAS 17 ÀS 20 ti

CONVÊNIO: UNWED

MARCAR CONSULTAS

APÔS AS !• horas

ED. MANAUS SH0PPMS

CENTER - AV. EDUARDO

RltBRO. 520, SAIA 1*03

FONES: 232-271» OU

233-4786

fOl rl

A. Bda.nto Bbm. <a» '
dj Comerdo - Sala 1101 Mm UMH1
Horarlo 7 30 — lftOO • U *>— — Mfc

DROGARIA

UNIVERSO

Atendimento de 8:00 ás

20:00 hs

•Medicamentos

•Perfumaria

•Homeopatia; e

Vitaminas Importadas

No Centro de Manaus

R.Leovegildo Coelho,

Em frente ao INSS

AMAZONAS DEDETIZAD0RA
ADC 

CONSERVADORA LTDA

Dedetizção, Desbaratizaçâ<

Descupi nação. Desratização

Conservação, Jardinagem

e Etc

DISK-JA

233-5747

Av: Joaquim Natiurn N* K4
2° Andar Cantro Tafc 233-5747

Ligue Anundos 
grátis 

232-6710

& LABORATÓRIO

TÍ— ui'Abre 
as portas

para 
sua saúde".

atendemos

ee=3

sill;

PROFISSIONAIS

ESTE ESPAgO PODE SER SEU. LIGUE 232-6710

COLERA' I

TOXICOLOGU — Temos convênio com laboratório? em SSo Paulo para outros exames,

(teste òo pcinho) Empresas 
— Ejuwi» Pwtodfcos -- Examed»

- aguardamos
AV.

HfPsUA VISITA -

4fl6 — esq. cl Moneenhor Coutinho.
Fone: 232-0200

Ê MELHOR PREVENIR DO QUE REMEDIAR

A DROGARIA DA CIDADE RECOMENDA

COMO FAZER PARA EVITAR:

Beber somente água fervida.

Cozinhar bem todos os alimentos

Lavar as mãos com água e sabaó antes de comer

Defecar em privadas-Náo 
defecar no cháo

Cuidar do lixo: queimar 
ou enterrar

DROGARIA DA

(pHI

RUA M. DEODORO ESQ. COM QUINTINO BOCAIÚVA

himhi!
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CASA DOS PINTORES

TINTAS 
IMOBILIÁRIAS

- SUVINIL iiYPIRANGA CORAL
vMo 

?SHERWIN WILLIAMS?

TINTAS AUTOMOTIVAS

irPOLIDURA 
-

RUA COMENDADOR CLEMENT1N0, 706

CENTRO - FONE: 234-0949\ jsrmLii

IBLINDEXVIOPOS OI S(GUKA«lCA

Av. Joaquim Nabuco, 1118/1126

BLINDEX todo mundo

anuncia, mas niguém fala que ven-

de mais barato. Portanto

Consulte-nos também. Na TEM-

PERVIDRO você faz seu plano

de pagamento. 
Tel: 234-2215 Fax: 2344209

A DIFERENÇA QUE TODOS GOSTARIAM DE OFERECER^

IO MELHOR!

APARECIDA

CENTRO.

C <*n suitaado» quartos; varandas,

«ala dl Mtar a Jwitar, depcnòénda de-

ampragadot o/BWC a garaoam.
Placlna adulto a Infantil, aaito para

glnáitlea, quadra da aaportas, iam, bar

Umapartamantoasslms6pod* ser0

.yiM

OFICINA ALAGOANO

Especializado em:

Rebobinamento de

motores trifásicos e

mono.

transformadores,gera-

dores,máquinas de

solda. Manutenção de

regulador eletrônico.

Av:Presidente Kennedy n°143. Tel&24-3334

í MERCADINHO DO ALEMÃOí?

Verduras Frutas

Legumes Estivas em 
geral

Bebidas

PREÇOS ESPECIAIS

Av.Ayrão N° 586 Centro

JUANITEX

PRODUTOS JUANITEX

FORROS^LAMBRIS OI QuALIDADI

Arpoveite estas madeira.- ion. suab lindai |

tonalidades naturais para uma decorai )¦

individual.Faça-nos uma visiu i consuitèn.

>s nossos preços pelos Tels ~ji .) i6 232-47.st>

Rua Duque de Caxias 88/ Pça'i 4

^raJSõòw^rSòwmSL S^WIMÓVBW

hw Ml-Wt - I11«H - I11XM EMPREENONKNTM MOMUAMO* LTOA.

CONJ ARUANÃ - Vende se um
terreno med 15x30 Aceita-se
carro no negocio Inf fone
234 0511 A (04)

D PEDRO - Vende se terreno c
500m2. titulado e averbado
Trai 233-0980 A (04)

BEIJA—FLOR II - Vende se lerre
no med 15x45 Vir
1 500 000,00 Trat tone
651 1508 A (04)

PQ 10/PQ DAS LARANJEIRAS
Vende-se lotes Trat tei

232-6622 A.J04)

R MAJOR GABRIEI. - Vende se
terreno med 7.50x62,50 facilito

pagamento e aceito propostas
Trai fone 233-9697 A (04)

RIO PRETO DA EVA - Vendo
terr med 13x25 ou troco se em
tel Trat tel 234 7853 A (04)

RIO PRETO DA EVA - Vende se
um lindo terreno c/ igarapé. E
um Box , na feira do Hilèia. e

faz se negócio c/ carro Tel
651 3363 A (04)

LINDO TERRENO - Vende-se
servindo p/ garagem de ônibus,
industrias, 50 000m2 Trat.

MANAUS ITACOATIAk 
'

Vende se sitio prox Ri" pret-
na pista c energia e nascer.-'
Trat fone 23b-93l6 A (04

NOVO ISRAEL Vendo um tei
reno. med lüxzu ia co.r. .me:
de construção aceito troca ei:

estivas e freezer Contate ^on.

jose 625 4459 A (04)

PQ 10 - Troco terreno, no lotea
mento Shanguilar II. por Savei
r o ou Chevy Trat tone

238 8441 A (04)

PQ 10 — Vende se um terreno
localizado na Av Perimetral, cr
área de 1.400 m2 Trat p/ fone
238-4274 A (04)

TERRENO/REDENÇÃO II -

Vende-se med 10 40x25,50 Vir
1 200 000 Trat fone 233 4935
A (04)

CANARANA — Vende-se um ter
reno med 10x30 Por 500.000,00
ou 2x300.000,00 Trat fone
651-2375 A (04)

CIDADE NOVA 4 o ETAPA -

Vende-se um terreno todo lega
lizado Vir 600 000 Ligar fone

?

D
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VENDE-SE 1 TERRENO - Med
10m de frente por 25 de fundo
excelente ponto comercial, fica
na rua Principal do Bairro. 2 ca
sas. 1 freezer. 1 geladeira. 1 es
tulfa para salgados. 1 chapa pa
ra sanduíches, vasilhames pI
cervejas, refrigerantes e outros
Trat Rua Romanos n° 67 Novo

Israel (04)

VENDE—SE UM SITIO - Med

250x1 000 c/ casa. luz. Igarapé

Trat no Rio Preto da Eva Falar

c Sr Leonel Trat Rua José Lm
doso. Rio Preto da Eva (04}.

VENDO SÍTIO - Prox a Praia

grande, no Iramduba.

500x2000m Vir 12 000 000

Trat pelo fone 232 0981'5370.
c Robson A (04)

VENDE-SE TERRENO NO CAS
TANHO - Km 122 da Br 319. Ma
naus/P Velho 250 x 2 000 m

Vir 500 000 fone 611 3618 D
Maroca A (04)

VENDE-SE UM SITIO Km 26

MAO ITACOATIARA C duas

casas p' morar e uma para ca

seira com pisi ma Trai fone
1S4 6350 234 0350 234 02! 1 Fa
ar c Sr Pedroza A (04)

TERRENO NO LÍRIO DO VALE 1 -

Vende se um 10x55 Varias fru

teiras ótimo local Vir
000 000 Fone 238 3032 D

(041

VENDO TERRENO - Em mana

capuru. 200 x 1.175 ms. a 4 km

da estrada de manapapuru no

vo Ayrão. c/ 2 hec pontos p/
planto com praia nos fundos es
crrtura publica legalizada Vir

000 000 Trat fone 361 1204 c'

Libóno D (04)

SITIO NO RIO PRETO DA EVA -

Vende se c 2000 m frente X
3 000 m fundos um com 100

hec de campo, varias fruteiras.
13 cabeças de gado branco, casa
de farrinha,ótima casa de ma

deira A penas 8 000.000 Fone

2 38 3032 2 3 3 3499 c Sinita ou

Necir D (04)

PONTO COMERCIAL Vendese
na Rua Barroso. Shopping 138.

sala 05 Trat fone 651 3128 A

(05)

VENDE -SE PONTO COMERCIAL

Na Av principal do S Jose I.

ao lado do terminal de ônibus,

iodo em alvenaria lage poria
de enrolar Trat fone 233 4539,

c Edmilsbn (05)

D PEDRO — Atenção construto-

ras terreno de 84 000m2. exc

localização Vende-se ou troca

se Trat fone 622 4184 ou

233 0129 D (04)

EST DO CALDEIRÃO - Vendo

ou troco um sitio, entrando Km

13 da Estrada de Manacapuru

Trat 233 5568 D (04)

EST DO IRANDUBA KM 6 -

Vende se um sitio cl 38 h Trat

Beco São Lázaro,22 em frente a

Igreja D (04)

EST MANAUS MANACAPURU -

Vende-se sitio area 500x1 000 cl

benfeitorias, d titulo def Vir

3 000 000,00 Fone 236 2898 D

(041

GLÓRIA Vende se um terreno

c lOOm de frente p igarapé fo-

ne 238 1018 D (04)

TERRENO NO CENTRO - Vende

se Av Joaquim Nabuco. med

10x30m Trat direto c o prop

fones comerciais 233-5381 D

(04)

JARDIM PRIMAVERA II PQ 10

Vendo excelente terreno dimen

ções 24x30 Trat fone 236 4146

D (04)

ED LOBRAS Vende-sç sala, cl

ar cond pronta p' escritório.

Trat 232 4928 D (05),

ED PA LA CIO DO COMERCIO -

Aluga-se sala com tel no 4 an

dar Fone 236-5908 D (05)

EDUCANDOS AV LEOPOLDO PE
RES 595 - Vende se um imóveis
ao lado do Banco do Brasil Trat
tel 624 1973 D (051

FABRICA DE VASSOURAS -

Vende-se ligar p fone 238 8505
D (05)
CENTRO - Vendo sala comer

ciai d mobilia e tel. e outros em

construção Trat 246 1758 D

(05).

CID NOVA - Vendo urgente

Prédio em construção cl 3 anda

res Aceito propostas Trat

246 1758 D (05)

COMPENSA - Prédio comercial

vendo cl ótima clientela na Rua

Principal Trat 233 7391 D (05)

COMPENSA - Vende se Prédio

comercial e resid Rua Amazo
nas. 495 Trat Fone 625 1270

D (05)

GONJ STOS DUMONT/FLORES -

Aluga st um depósito Trat pelo
fone 651 1935 D (051

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
- Vende-se marca delta Preço

2 000 000.00 Trat fone

236 9809 D (05)

DEPÓSITO EM FASE DE ACABA

ME^ÍTO NO B NOVA ESPERAN

ÇA 
— Vendo med 200m2 Ótimo

para comércio Trat 238 8689 D

(05)

PONTO COMERCIAL EDUCAN
DOS — Aluga-se 7x25 Trat Rua
inocência de Araújo, 200 fone

,624 3661 D (05)

ESTRADA DO TARUMÃ -

Vende se terreno, na pista med

100x500 legalizado Trat tel

234 7628 C(04)

JP DAS AMÉRICAS - VENDO

ÓTIMO TERR 20x40 Trat
236 1157 C (04)

PARAÍSO DA CANÔA - Vende

se 3 lotes Vir. 4 000 000,00 ca
da Trat 233 2001 C (04)

PEDRO TEIXEIRA - Vende-se

med 19x49 de esquina, está

quitado Vir 800 000 Trat fone

238-6193 C(04)

PQ DAS LARANJEIRAS - Vende-

se terr , área nobre Rua Amazo-

nas d a Ceará med 680m2

Vir 6 500 000 Trat 234 9659 C

VILA DA PRATA — Vende se um
terreno de lOm de frente por 22
de fundo Apenas 6 milhões ,
Fone 232 4928 C (04)

VILA DO IRANDUBA - Vende-se
lotes, no centro, med 10x25
VLr 250 000 Trat 238-4324 C
(04)

VIVENDA VERDE - Vende se 2
terrenos junt06. med 30x70 ca
da Trat fone 232 9964 C (04)

EST DA VIVENDA - Vende-se

um terreno, próprio p< Chácara,

60x150. Preço a combinar Fo-

ne 642 3166 C(04)

ESTA DE MANACAPURU KM 59
— Vende se terreno, na pista 250

de frente p/ 2 000 de fundos Tel

625 2228 C (04)

V*nd*-M uma cata d« lag*.

na ctrOmlca. azulejos,

pequtnoi acabamentos no

Inox.
Trotar p«h> fone: 246-1926

A PAMPA

PUBLICIDADES LTDA

e o Semanario JC TAQUITUDO.

agradecem a confiança

depositada em seus

trabalhos neste ano que

está passando e aproveita,

para desejar a todos

os seus amigos e

clientes, um Natal cheio de Amor

e que 1992 seja repleto

de grandes realizações.

Rua Teodoreto Souto 219, 2o

andar sala 204 centro

Fone;232j6710 .

TERRENOS - Vende se Aleixo
Puraquequara Maotttac. Cen
tro Aceitamos propostas Trat
233 5394 A (04)
TERRENO PARQUE ARUANÀ
Vende-se cl 360 m2 Por apenas
6 500 000.00 Trat 625 3379 A

(04)

TERRENO - Vende se de 450
m2 Vir 3 000 000.00 Por ape
nas 1 400 000.00 Trat fone
625 3379 A (04)

PARQUE DAS LARAJEIRAS -

Vende-se terreno c 12.000 m2
Trat 232 9504 A (04)

JARDIM DAS AMÉRICAS -

Vende-se ótimo terreno de

20x35. exc localiz Outro no
Cond Vila Rica. c 1 060m2 oti
mo localização Trat 233 3135
A (04)

BAIRRO TROPICAL - Vende se

um terreno em frente a Vila

Olímpica, med 10x24 Falar c

D Iraci fone 238 2796 A (04)

BALNEÁRIO — Vende se com ca

sa. igarapé fundo Med

50x200m. aceito carro Trat

651-4352 A (04)

PONTO COMERCIAL - Vende-se
umótimo, todo em laje 6x18 de

esquina Rua Altaiz Mirim, n°

01 em frente do terminal do S

José III D (05)

PONTO COMERCIAL - Vende-se

na Rua Barroso. Shopping 138.

sala 05 Trat fone 651-3128 D

(05)

VENDE-SE PRfclO - Na Av
Brasil, em frente a feira da com

pensa, próprio p/ comércio

grande Trat fone 234-6850 cl

Sr Pedrosa C (05).

DROGARIA — Vende-se d medi
camento, ponto de esquina com

casa de morada, terreno 9x20

.Vir 1 800 000.00 Fone:

237 5375 D (05)

VENDO CHÁCARA NA REDEN

ÇÃO 
- O várias fruteiras d se

de de alvenaria e resid de casei-

ro. Terreno murado d 40xl20m

Trat fone 232-6191 cl Izabel C

<!>
VISOCLIN

Clínica Oftalmológica de Manaus

Clínica- Cirurgia de Miopia

Av.Joaquim Nabuco 2144 centro

PABX:232—8068 FAX:232-8578

FOIME:232—1186

y

Chapaty

RESTAURANTE VEGETARIANO

! dc 2'A 6a Feira Das 11:00 as 14:30

»esados com vegetais.proteina vegetal.pizzas com

i.iassa integral,saladas diversas,lazanha,sopas de

legumes,sobremesas • sucos naturais,

rtegime prõpio para tratamento de emagrecimento

colesterol olto.dlabetes.pressõo alta.

RUA COSTA AZEVEDO, 105-F0NE 234 6788

P 10 — Vendo terr totalmente
arborizado pronto p. contrair
de esq med 15x30m2 localiza

çáo Pq Changrilá III T fone
611-4386 D (04).

JORGE TEIXEIRA - Vende-se
terr. med 19x49 de esquina, es-
tá quitado Vir 800 000 Fone:
238-6193 D (04)

PETROPÔLIS — Vende-se terr d
19 80x50, á rua Cunha Melo ou-
tro a Rua Bento Brasil Trat Tel

234 9331. D (04)

PQ DAS LARANJEIRAS - Vende
se um terreno, próx ao Beija-

Flor íl med 25x20 Vir.
1 000 000.00 Fone 234-0211. D

(04)

Vende-9e título da

SEfTUR quitado e

para ser aproveitado

valor crS 200 mil.

tratar na rua coração

de jesus n° 25

tel:233-0018

com o Sr.Antonio.

VENDE-SE UM CARRINHO PA-
RA BEBÊ. MARCA LENOX VLR
20 000,00 TRAT RUA DUQUE
DE CAXIAS N° 824 CENTRO OU
PELO FONE 233-0017 C (08).

\ I ¦ * a

I * ¦ • ¦

I ¦

> 9

I •

i i i 11

l 
| 

¦ M 
W

V

SEU PROBLEMA É 
,

ALUGUEL,

COMPRA,VENDA

NÓS DO TAQUITUDO

TEMOS A SOLUÇÃO

Ligue 232-6710

«!»<¦

?

Vende-se titulo da

SEfTUR quitado e

para ser aprovertado

valor crS 200 mil.

tratar na rua coracao

de jesus n° 25

tel:233-0018

com o Sr.Antonio.
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LOJAO 
PARANORTE

MATERIAIS 
DE ACABAMENTOS
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DISK-GOMPENSADOS

234-1144

ALÉM DE UM AMPLO ESTACIONAMENTO 
E UM COMPLETO 

ESTOQUE

I 
DE MATERIAIS PARA ACABAMENTOS COMO: 

COMPENSADOS,

MADEIRAS^FÓRMICAS, 
PISOS PAVIFLEX, DURAPLAC, EUCATEX

TINTAS VERNIZ, SELADOR, FERRAGENS, ETC.. VOCE CONTA COM O

' 

MAIS NOVO SERVIÇO DO LOJÃO PARANORTE. VOCE LIGA, FAZ SEU

PEDIDO E IMEDIATAMENTE 
O RECEBE EM SUA CASA.

Av. Carvalho Leal, 60 CachaahMa

Fone: 234-1144

IAN0RTEH

COMPENSADOS

D

10

EN

Pj
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VENDAS NO ATACADO E NO VAREJO

J Verduras • legumes em geral

Maçãs, laranjas, pêssegos, abacates, melancias, uvas. bananas,
abacaxis, maracujás, tangerinas, goiabas, nectarinas, mangas,

s, pêras, etc.

3
Cupuaçu, pupunha, castanha-do-Pará, graviola,
guaraná, genipapo, abil, tucumã, etc 

' ^

3

1

] Cerne de todoe <

]
07:00 ÀS 22:001)

- 07:00 ÀS 14:00ll

SACOLÃO DA ECONOMIA TH* OS MBJHXKS PREÇOS DO CENTRO

I AV JOAQUIM NAIÜCO, 1312 - KM 2M-3709 - KAKAUS-AN

i

m

vonne

ú

m

_kul

^etóftna 
em pó sem sabor |

:laras em neve.

Misture o :hampagne a gelatina devagar, diluida conforme as insinuates

balagem e dissolvida em banho-maria. Leve a geladeira por 
cerca de 1 h

mi ;tnrp n Crewe d 11 *it« e. nor fim. destxie as claras batidas

MOUSSE DE CHAMPANHE

2 xícaras chá) de champagne (400 ml), 1 envelope de
' 

>r (12 o). 1 lata de Creme de Leite

. 8 colheres (sopa) de açúcar
daem-

lora. A

seguir, mi iture o treme ae Leue e, por um, uespeje as u<«« uauu« em neve

bem firm. com o açúcar. Despeje a mousse em taças e leve à geladeira por no

mínimo 4 horas. Sirva decorada com cerejas ao marrasquino. Rendimento: 8

porções.

BOMBO M DE NOZES

1 lata de .eite Moça 1 colher (sopa) de manteiga,

1 xícara (:há) de nozes moidas. manteiga para untar.

300 g de Cobertura de Chocolate com Leite Nestlé (ralada)

Misture c Leite Moça com a manteiga e leve ao fogo baixo, mexendo sempre,

até que sc Ite do fundo da panela (13 minutos mais ou menos). Despeje em um

prato untí do, junte as nozes e misture rapidamente. Deixe esfriar e enrole os bom-

oons. Pre )are a Cobertura de Chocolate conforme as instruções da embalagem.

Passe os t ombons, um por vez, pela cobertura, pegando-os com um garfo. Co-

loque os tombons sobre papel aluminio ou impermeável. Depois de secos, re-

:çrte as beiradas com uma tesoura e coloque-os em forminhas de papel. Ren-

iimento: 30 bombons.

&tecETTAS

O melhor e nais completo centro

integrado de beleza do Amazonas.

RUA MONSENHOR COUTINHO, 600 L 3

FONE 232 9079

ESCOLA DE

CABELEIREIROS

tremia

CURSOS INTEGRAIS

PARA PRINCIPIANTES

E ESPECIALIZAÇÕES
PARA PROHSSIONAIS
RUA MONSENHOR.COUTINHO, 600:

L3 FONE: 232-9079

fp"

TOPUS URAMOS

EDUCACIONAL

PROPORCIONANDO UMA

EDUCAÇÃO ARMONIOSA

^Atendimento à criança

de 6 meses à 6 anos.

^Salas com ar condicionado

?'Play Ground .?'Piscina.

ASSISTÊNCIA:

Eni ertnagem, Psico-pedagógica ,Odon tológico

profiiático,Nutricional(creche),pre"escolar

A\ :GETUU0 VARGAS 328 CENTRO Fon«234-1708

CHAMPANHOLA DE DAMASCO

12 damascos 1 lata de Leite Moça l3* da mesma medida de

champagne (415 ml). % da mesma medida de conhaque (75 ml).

S pedras de gelo (picadas)
Deixe os damascos de molho em l xicara (chá) de água, ate que eles amoleçam

(aproximadamente I hora). Passe-os paraocopo do liqüidificador, juntamente
com a água e acrescente o Leite Moca, o champagne, o conhaque e o gelo pica-
do. Bata bem e sirva a seguir. Rendimento: 1.100 ml.

salpicAo de legumes

1 salsáo pequeno limpo e sem as fibras. 1 erva-doce pequena.
1 cebola pequena (picada fina). 1 maçã verde (picada em cubos),
'/2 

xícara (chá) de passas brancas. 300 g de batatas cozidas

picadas em cubos). 1 lata de Creme de Leite Nestlé
? colheres (sopa) de suco de limào, sal e pimenta do reino
a gosto). 3 nozes trituradas. 1 colher (sopa) de mostarda

Pique em tirinhas finas a parte branca do salsão e da erva-doçe e coloque em

ama saladeira. Junte a cebola, a maçá, as passas e as batatas. A parte, misture

d Creme de Leite, o suco de limào, o sal, a pimenta, as nozes e a mostarda. Jun-

:e essa mistura aos legumes e mexa bem. Sirva a seguir. Rendimento: 8 a 10 por-

;òes.

TENDER COM ABACAXI

Com 1 faca bem afiada faça talhos profundos e finos no tender, formando lo-

sangos. Espalhe açúcar mascavo em toda superfície e coloque 1 cravo em cada
losango. Molhe o tender com suco de abacaxi e coloque-o numa assadeira com

1 garrafa de vinho branco. Deixe assar em forno médio por 40 minutos. Junte

odeias de abacaxi e deixe no forno por cerca de meia hora.

SOLO DOS REIS
' xícara (chá) de manteiga (200 g), 2 xícaras (chá) de açúcar mascavo.
1 ovos. 1 lata de Leite Moça, 2 xícaras (chá) de farinha de trigo,
i xicara (chá) de frutas cristalizadas (150 g), 1 xicara (chá) de uva passa
;em sementes (100 g), 1 colher (sopa) cheia de fermento em pO
>iuma batedeira, bata a manteiga até virar um creme. Junte o açúcar mascavo,

nisture bem. Junte as gemas uma a uma e bata até que fiquem bem incorpora-
Ias á massa. Acrescente o Leite Moça aos poucos. Desligue a batedeira e acres-
ente a farinha de trigo peneirada. Misture bem. Acrescente as frutas cristal)-
adas, as passas e o fermento. Por último, as claras em neve bem firme. Asse em

Drma grande com buraco, em forno médio (180°C) pré-aquecido, por cerca de

hora. Rendimento: 16 a 18 porções.

j ¦

BELEZA E SAÚDE

Pi ocureGRAÇA esteticista

?Estética Facial^Estética Cor

poral^Maquilagem^Tratamen-

to Capilaiv Massagem Terapêu-

tica Método Oriental do IN.

Tra\ essa S/2 n°03 japiim tei:237-1718 r 
^

$14

AUTO ESCOLA

MANAUS

Aprenda em pouco tempo e habilite-se

com aulas especiais para senhoras e senhores.

Fones: 232-8062 e 232-0184

Rua 10 de Julho, 130-B — Centro — Manaus-AM.
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CABELOS
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odificar a cor dos cabelos não é

impossível — nem difícil. O mer-

caio está repleto de produtos de

boa qualidade, das tinturas aos

mais sofisticados tratamentos pré e pós-
coloração.

Mas, se você quiser realmente se

transformar, pense um pouco nas conse-

qüências de sua atitude. Não basta ape-

nas mudar de cor. Seus cabelos pedirão

atenção redobrada: banhos de creme pe-
nódicos, xampus especiais, proteção

contra o sol em excesso e a volta regular

ao cabeleireiro e a seus mágicos pincéis
— não há nada mais antiestético do que

a raiz mais escura do que as pontas dos

cabelos. Nem aquele aspecto de espiga

de milho que os cabelos maltratados

apresentam. Se não estiver preparada

para essa maratona, contente-se com

sua cor natural para não se arrepender

mais tarde.

PRIMEIROS 
PASSOS

Peça uma orientação ao seu cabelei-

reiro. Além de analisar as condições

de seus cabelos — lembre-se de que

eles serão submetidos a uma série de

tratamentos qufmicos, com eventuais

descolorações, e tinturas seguidas —,

ele tem condições de avaliar se a cor

escolhida combina com a sua pele,
com seus olhos e com o formato de

seu rosto.

Se o resultado for positivo, é mais

aconselhável não mudar a cor de uma

vez. Entrar no salão de beleza com os

cabelos escuros e sair de lá totalmente

loura será um verdadeiro choque para
você e seus amigos. Vá graduando as

tonalidades — do castanho-escuro para

o claro, depois louro natural e o louro

claro — a cada visita ao cabeleireiro.

Ou, então, comece a clarear os ca-

Nem você. Mas,

tirando 
proveito

das tinturas,

você 
pode 

se

transformar...

belos com reflexos ou ballayage (uma

técnica francesa, feita com pente espe»

ciai, que acrescenta novo tom aos ca-

belos). Agindo assim, você terá certe-

za de que o louro foi uma boa escolha.

Esqueça a idéia de tingir ou desço-

lorir os cabelos em casa. Os prejuízos

com a falta de prática e com os erros

nas misturas — 
que podem estragar a

cor ou deixá-la completamente careca

— serão muito maiores do que a con-

ta apresentada por um profissional

competente.

E esteja atenta aos retoques de

raiz, necessários, em média, a cada

vinte dias.

m

Os cabelos que nunca foram tintos

não precisam ser descoloridos, a não

ser que se queira deixá-los praticamente

brancos na primeira tintura.

Aqueles que já foram tingidos devem

passar por uma decapagem — retirada

total da tinta velha — antes de recebe-

rem qualquer nuance de louro.

Quando as sobrancelhas não são

muito escuras, não precisam ser tingi-

das. Muito claras, elas deixam o rosto

pálido e sem graça.

NÃO 
SE DESCUIDE

Se os cabelos naturais precisam de

uma série de cuidados, os tingidos exi-

gem muito mais atenção, caso contrário

perdem a maciez, tomam-se quebradi-

ços, manchados e feios.

Use cremes e xampus de tratamen-

to, feitos especialmente para os tin-

tos, como o Iridiance, da L'Oréai.

Os xampus não limpam os fios —

eles contêm substâncias que prolon-

gam a fixação da tinta, evitando seu

desbotamento —, 
por isso lave-os

primeiro com xampu neutro. E faça

banhos de creme quinzenais com o

bálsamo Welazid, da Wella, à base

de ervas; Restaurex Bálsamo, da Nia-

si; ou Creme Iridiance, da L'OréaI,

para conservá-los bem macios.

Evite usar óleo no lugar do creme. O

óleo desbota a tintura.

O sol, o sal e o cloro são grandes

inimigos das colorações. Proteja seus

cabelos com bons cremes antes de ex-

pô-los a essas agressões. ?

CORES E MARCAS

Três Indústrias

coloram de

dourado os cabelo*

brasileiros:

LOréal, Wella eNiaei.

• LOrèet — Vende

para o público a

linha I media, com

I media ricMinfUi

de loura; e, pera

a Unha MsJIral, que tem

39 nuances douradas.

* Wella—Tem

quatro HMias de tintura:

Koleston 2000

(só pcra profls lionili),

com 25 tons de

louro; Kolaston 300

(para profissionais

geral), comi

nuances de louro;

Performance (para o

público), em dose tons;

e Weilaton New

Fashion, que tem quatro

para deixar

os cabelos louros.

• Niasl — Tem

duas linhas: Btocok*,

tintura liquida,

com nove tons de louro;

e Nuance de Biocolor,

tintura creme, em

onze tonaUdadaa.

¦v^
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STELLA

DECORAÇÕES

Decorações e Festas

de 15 anos. casamentos,
Igrejas e Clubes,

Festas infantis com

painéis de isopor
com espelho

e luminárias Faço
lembrancinhas docinhos

e salgados Bolos
Confeitaúos

Fone _238 5951

RUA MBI M SÁ, 871 - D. PEDRO

50TK2A

N A T U R A

4 Européia que 
Virou Mato

v.

Q&ACIETHE

CABELEIREIROS

A arte do

cabelo

exige

qualidade.

Rua Luiz Antony, 503

Fone: 233-2332

5ÀLÃ0 AMAZONAS

Com novidades em

CORTES ATUALIZADOS

ótimos preços

CASIO E CLÁUDIO

CABELEIREIROS

RUA HENRIQUE MARTINS, 100-S/104 1 
"ANDAR -CENTRO)

Serralha. serraia. ser-

ralha brava chicória-

brava Pelo nome. pa-

rece erva dininha. nas-

cida e cnaJa por aqui

mesmo. Aliás, não é só

nome: apesar da on

gem europt ia, a serra-

lha (Sochu oleraceus)

deu-se tão liem no Bra-

sil que cre >ce esponta-

neamente cm terrenos

baldios e jardins. A va-

riedade ma s comum é

a serralha lisa. assim

chamada por suas fo-

lhas não «presentarem

pêlos.
Erva anual de caule

ereto. ela alcança de 30

a 80 cm de altura: as

flores pequenas são

amarelas e as folhas es-

branquiçadas A medi-

ana popular aproveita

ambas como depurati-

vo, antidisenlénco. an-

tidiarréico e no comba-

te a problemas estorna-

cais É comum, tam-

bem. o uso tópico do

látex — aquele leite

que sai dos talos — 
pa-

ra retirar verrugas. A

prática, porém, é pen-

gosa. 
"Recomenda-se

cautela no uso de látex

de qualquer planta, pois
tem composição varia-

da e efeitos nem sem

pre previsíveis, pnnci-

palmente em regiões

sensíveis, como perto

dos olhos", alerta o

professor Sylvio Paniz-

za. do Instituto de Bio-

ciências da Universida-

de de São Paulo.

Veia agora como

usar a serralha sem ris-

cos. Problemas estorna¦

cais e intestinais: des-

peje meio litro de água

fervente sobre duas ou

três folbas. Deixe des-

cansar durante 30 mi-

nutos. Tome uma xíca-

ra (café) antes das

refeições.

Depurativo: faça o co-

zimento de seis folhas

em um litro d'água e

tome xícaras de (café)

durante o dia V

espinafre ao

FORNO

Ingredientes

maço de folhas de

espinafre

afer\entadas e

picadas
4 fatias de pão preto

3 dentes de alho

113 de xícara (chá) de

azeite

ovos

sal a gosto

112 xícara (chá) de

queijo parmesão
114 de xícara (chá) de -

passas

114 de xícara (chá) de

nozes picadas

Modo de fazer

Forre o fundo de uma

fôrma refratária baixa

com as fatias de pão.
Bata no liqüidificador

os dentes de alho, o

azeite e os ovos, até fi-

car cremoso Coloque

sobre as fatias de pão
Leve ao forno preaque-
cido por 5 minutos.

Misture o espinafre

com o queijo, as pas-
\av as nozes picadas e

espalhe sobre as fatias

de pão. Leve ao forno

por uns 5 minutos, até

esquentar bem. e sirva.

Dá 4 porções

I

Qr/Stka ¦ i 
- 5

Mimes

CABELEIREIRA

Esteticista e Maquiladora

' 
? ? ? ? ?

•Para atender melhor sua clientela não fecha para

o Almoço

•Atendendo com hora marcada das 8 as 19 Hs

Rua J. Saimento,345 centro

DJAN IRA

TOLPA DE CAQUI

COM GLACÉ

BERÇO COLONIAL 29.000,

CON J. MENINO eVEST. SOCIAL 9.990^

SAPATO SOCIAL 3.990, £

CONJ. P/GESTANTE 14.990, X?

CALÇA COMR P/ GESTANTE 4.990,
~fjG. 

DE QUARTO COMPLETO I25jOOQ

.ÚNICA:

Zftl&u, ^Be&£

AO LADO DAS POPULARES

OPCAMi COMPROMISSO

Ingredientes
1 (f caquis maduros.

descascados

j 2 colheres de suco de

limão

112 colher (sopa) de

j casc a ralada de limão

] Glace

; H2 xii ara dc Kai < •

3 claras

2 colheres (sopa) de

suco de limão

112 colhe'r (sopa) de

casca ralada de limão

Modo de fazer

Passe pela peneira três

caquis, formando um

purê. Tempere com a

casca de limão e o su-

co. Com os três paquis

v restantes, corte fatias e

• ~XJ-.
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PASSO A PASSO

PARA UMA PELE

CADA VEZ

MAIS 
JOVEM

LIMPEZA
A água da torneira passa por
tratamentos cojn alta dosagem
de cloro, além de acumular mi
nerais e mieroorganismos que
podem afetar a pele,
ressecando a Isso não quer di
zer que você não vá mais poder
lavar o rosto com ela Mas que
so essa água não consegue uma
limpeza profunda Para isso fo
ram aperfeiçaodos os produtos
cosméticos ae limpeza São sa
bonetes, cremes, leites, emul
sões. tônicas, adstringentes, lo

çòes com a função básica de hi

gienizar, mas sem romper a pro-
teçáo natural contra as agres
sões do meio ambiente A retira

gem as impurezas e a maquea

gem, permitem que as substân
cias nidratantes dos cremes
cumpram melhor sua finalida
de, ae devolver a maciez e a
elasticidade e de reter a unida
de da pele por mais tempo

SABONETES

Costuma se dizer que não e bom
usar sabonete para limpar o ros
to Isso porque os comuns,
mais 

pesados 
e mais baratos

tem aíto teor de alcoohnidade.
capazes de fazer estragos na pe
le dilatando os poros, ressecan
do e provocando uma perda de
proteínas Com o avanço das ín
austrias cosméticas, as compo
sições evoluíram, e ja se conse

gue solidificar um sabonete
sem usar detergente Esses sa
bonetes especiais são indicados
para qualquer tipo de pele Ex
Para pele oleosa e mista, o Sa
von Dermova, que deve ser apli
cado de manhã, seguido de lo-
çáo Acnalys; para pele normal e
seca o Savon Ana Pegova, usado

pela manhã, seguiao da loção
Elysee e do hidratante preferi
do. Para pele mista, de pepinos,
para pele normal, de algas Exis
tem ainda sabonetes líquidos,
mais' hidratantes e lubrifican
tes, ideais para peles sensíveis,
seca ou oleosas
Sugestões Limpador espumoso
Skim Dell Hefiena Rubiusteir;
sabonete gel da Buli Frog. Savon
de Beaute. de Jacques Janine. sa
bonete de Erva Doce e vitamina
A. da Phytoervas; Savon Liquide
Miei (pele normal e seca) e Sa
von Liquide Avoine (pele mista
e oleosal. de Claude Bergere. e o
de Erva Doce da Natura
Tanto os sólidos como os liqui
dos devem ser aplicados com a
ponta dos dedo6 (ou com uma
escovilha)

LOÇÕES TÔNICAS

E ADSTRINGENTES

São o passo final da limpeza
Depois ae removidas as impure
zas. a pele esta sensível e os po
ros um pouco dilatados A loção
funciona (e é muito importar,
te!), para refresca ajudar a con-
trair os poros e. o principal,
reenouiliDrar o PH (teor de aci
dez) aa pele O ideal è escovar o
limpador (sabonete, leite ou
emulsão de limpeza) e a loção
tônica ou adstringente da mes
ma linha de cosméticos Algu
mas sugestões De Helena Ru
binstein para peles oieosas.
Limpador Espumante e Loção
Suave Gentie ref- tinig. para pe
les normais limpador cremoso
Instant Cleanser e loção tônifi
cante Honey Tome, para peles
secas e sensíveis, limpador
emohente Cream Cleanser e lo

ção floral

DE MAQUILANTE PARA OS
OLHOS

A maneira mais comum de reti-
rar a maquinagem dos olhos e
usado um chumaço de algodão
embebidos em óleo mineral
Mas há inconvinientes. como
deixar a região muito oleosa di
ficil de reter a nova maquila
gem, exaguandoo rosto em se-
guida com água morna

HIDRATAÇÃO

É fundamental para ajudar a re
novação celular e manter o
equilíbrio dos tecidos
O rndratante forma uma pelícu
la sobre a camada superficial
da pele e evita que a água se
evapore rapidamente de dentro
para fora Importante Procure
escolher o hidratante da mesma
linha de limpeza para que os

pricipios ativos usados pelos fa
bncantes atuem em sintonia,
conseguindo resultados mais
rápidos e eficientes
Os produtos mais modernos são
leves, sem qualquer viscosida
de, e possuem filtro solar Os hi
dratante são específicos para
cada tipo de pele

KMfeHi

LEITES OU EMULSÔES DE
LIMPEZA

Apezar de ter 3 mesma finalida
de de limpeza que os sabonetes
especiais para o rosto, a formu
la do leite ou emulsão e ainda
mais elaborada para remover a
impurezas e restos de maquila-

gem de cada tipo de peie
Como especialistas aconselham
usar o sabonete pela manhã se
guido de loção tônica e do hi-
dratante E o leite ou emulsão
limpadores a noite ( seguidos
também de tônicos e hiaratan
tes ou nutritivos), para remover
as impurezas, a poluição as ce
lulas mortas e a maquilagem
Se preferir nada a impede de
aplicar o limpador de manhã e
também a noite O importante e
não deixar de usá lo
diariamente
As composições modernas dis

ensam o papel absorvente na
ora da remoção Basta muita

agua e depois a loção tônica in-
dicada para seu tipo de pele e
até de ficarem resíduos que po
dem provocar Irritações
Existem também as pétalos de
tecido absorvente em bebidas
em substâncias minerais (Pacts
da cornon) E os demaquilantes
líquidos suavizantes e não oleo
sos, que com aônidez da agua.
removem as várias camadas de
rimei, as sombras ou crayon A
maioria foi testada olflalmologi
camente, sendo recomendaaa

para quem usa lentes de
contato
Demaquilante para olhos, de

Ana Pegova; Revita. da Coty. De
licata, da Natura. e Bio
Cosmética)

P'
n<

1
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ATENÇAO SRS PAIS

AEscolinha CECI esta matriculando

até o final de DEZEMBRO, por preços

inexistente no mercado e promoçoês

convidativas.Venha conhecer nosso

espaço e nossa proposta de trabalho

Rua huascar de Figueiredo 1116 B centro

A escola SÂO JOSÉ tem um curso

completo de datilografia,tendo as me-

lhores máquinas do mercado e como

se aproxima o final do ano,eis aqui o

nosso presente de NATAL,

você náo tera que pagar a MATRICULA

jrocure-nos a Rua Ramos Ferreira 2075

pçal4,

32-4420

PRESENTES DE NATAL:

A cabeca escoihe;0 coracão oferece:
. ~ ~ § - - — ¦¦ -« ¦¦ *——

Tudo para Homens,Muiheres e Crianças.

Ultimas novidades em cotton jeans,Iinho,maII

ORGANIZA SUAS FESTAS

ALUGA MATERIAIS

Organizamos decorações com flores

importadas em clubes, igrejas e residências.

Contamos com mão-de-obra especializada.

Dtonçdo i

AV. TA
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ESCRITORIOS, SALAS

PRÉDIOSE

INDU6TRIAS

VENDO FORNO DE PANIFICADO
RA, MARCA SUPER FEX 10

TRAT FONE 232 2703 B (42).

VENDE-SE ESCRIVANINHA DE

MADEIRA CLARA E SCURA

PARA ESTUDANTE Trat Rua 21

casa 576 Conj Resid Manôa II

Vir. 10.000 D (39)

DROGARIA - Vende se d medi-

camento, ponto de esquina com

casa de morada, terreno 9x20

Vir 1 800 000.00 Fone

237 5375 A (05)

ED LOBRÁS - Vende se sala. d

ar cond pronta p escritório

Trat 232-4928. A (05).

ED PALÁCIO DO COMÉRCIO -

Atuga se sala com tel. no 4 an

dar Fone 236-5908 A (05)

EDUCANDOS AV LEOPOLDO PE

RES 595 - Vende se um imóveis

ao lado do Banco do Brasil Trat

tel 624 1973 A (05)

FABRICA DE VASSOURAS -

Vende-se ligar pI fone 238-8505

A(05).

PONTO COMERCIAL EDUCAN

DOS — Aluga se 7x25. Trat Rua

Inocência de Araújo, 200 fone

.624-3661 A (05).

PONTO COMERCIAL - Vende se

um ótimo, todo em laje 6x18 de

esquina Rua Altaiz Mirim, n°

01 em frente do terminal do S

Jose III A (05)

BAIRRO DA PAZ - Vende se um
terreno, na pista, med. 10x30 A
trat c/ Sra Sheila no fone:
625-3346 C (04).

COMENDADOR CLEMENTI-
NO/CENTRO — Vende-se terreno,
área d 900m2. Trat. 237-8784. C

(04)

COND WRDIM DAS AMERICAS
— Vende-se terreno, med. 20x4*5
de esq Trat tel. 625-3284. C (04).

Canjica,Bolo,

Cuscuz,Suco de

Milho, e Muitas

outras delicias

feitas de milho

verde.

SERVIMOS CAFÉ DA

MANHA AOS DOM

Fone: 236-5568

RESTAURANTE DO

GAÚCHO

Oferece pratos típicos:

Carne assada

Guizada c/batata

frango ao molho

SÁBADOS E DOMINGOS

Caldeirada de Tambaqui

e Peixe frito com

baião de dois.

RI1A ROMANOS, 67

NOVO ISRAEL

FORNECEMOS MARMITAS DE

1* QUALIDADE E PELO MENOR

PREÇO DA PRAÇA PARA FIRMAS j
E PESSOAS FISCAS TRATA» NA.

Ri;A RAMOS FERREIRA 196 .

BAIRRO CENTRO QBS DESCER

OS DEGRAUS E FALAR COM DO-

Fornocomos Ouantlnhas - Marmi

tas. alimentação de 1" qualida

de Tratar pelo fone 651 2916

Falar com Tia Raquel (6) D

POLPA DE CACAU - vende se tra

tar pelo fone 233-3077/236-5713

(6) B

CHOCOLAtES MODELADOS - Acei

tamos encomendas de qualquer

quantidade para aniversários,

casamentos e batizados tel.

625-2840 com Alan (6) B

• STATUS CABELEIREIRO E BAR - es-

tá funcionando de 2a a sabado

com almoço e jantar. Das 8:00

às 23 30 Av Getulio Vargas.:
n°775. Ao lado do Taj Mahal

Continental Hotel. Fone

232-4765. (45) B

AGROMA - Estamos compran
do guaraná de boas qualidade
Pagamos Vir 4.000,00 kilo Tel

232 6937 C (06}

ATENÇAO' CESTA UM SONHO —

É cheia de saborosas surpresas,

p/ você ofertar a alguém queri
da no Natal, pricipalmente é de-

corada d fitas e tlores do cam

po Fone 238 8731 C (06)

FORNECEMOS QUENT1NHAS 
-

Para comércio, industria e cons
truçáo, fazemos entrega Preço
1 200 000 Trat 624 2455 C (06)

ACEITAMOS ENCOMENDAS DE

DOCES. SALGADOS E BOLOS
CONFEITADO& INF PELO FONE
651-1971 C (06).

ACEITA-SE ENCOMENDAS -

De doces e salgados. Trat. fone
232-6651 C (06)

TEMOS CESTA DE NATAL PARA

QUALQUER QUANTIDADE 
-

Melhor preço da praça Entrar
em contato d Sra Giovana Fo-
ne 233 0878. C(06)

COND PORTO MARINA
TAUÁ TERRENO - Vende-se.
etapa especial. Trat. tone
234-7762. C (04).

barzinho de sai a

um de magno, na cs

ne 232-:: 30 A (08)

Vende se
a Trat fo-

BERÇO CEREJEIRA Vendo no

vo. 5 gavetas, troca ior. gavetâo
lindo, c colchão novo So

150.000 Tel 238 4024 A (08)

CARRINHO E 1 ANDAJÀ -

Vende-se de cnanç.i Trat fone

234 4997 A (08)

CERCADINHOP BK iÉ - Vende

se em perfeito estac o de conser

vaçào Vir 20 000,00 Trat fone

234 4892 A (08)

STOFADO -

: 2 e 3 luga
¦0,00 Trat R
dos Bares, S

12 D Rose

VENDO JOGO DE E

Misto napa/tecido.
res. novo Vir 80 0(

Pedro Severo. 50 Jd

Jorge FOne 625 2.

many D (08)

GAVETF.IRO PLAST
GAVETAS E 600
Vende-se por
233 0656 A (08)

CO COM 100
MVISÕES -

50 000 T

VENDE—SE UMA CAMA CERE

IEÍRÁ Cl COLCHÃO ORTOPEDI

CO VLR 95 MIL FONE
•2 -( 3040 C 108)

VENDE—SE UM PORTA BEBY

LENÓX VLR 9 MIL FONE

624 3040 C (08)

•VENDE- SE UM ANDAJA VLR

20 MIL FONE 624 3040 C (08)

VENDE-SE UMA BANHEIRA
DE CRIANÇA VLR 22 MIL FO-
NE 624 3040 C (08)

VENDE-SE UM BEUCHE C

COLCHÃO VLR 25 MIL E UMA

PFNTEADEIRA VLR 20 MIL PO

NE 233 6474 C (08)

VENDE-SE UM JOGO DE ME

SA C 4 CADEIRAS VLR 40 MIL
FONE 624 3040 C (08)

VENDE SE UM !OGO PE SO

FA VLR 50 MIL FONE

624-3040 C (08)

VENDE SE UMA COMODA C
5 GAVETAS VLR 30 MIL FONE
624 3040 C 1081

FORNO MICROONDA.-. - Vende

se um vídeo cassete National,

armário 3 portas, cômoda, máq

Fotográfica Minolta máq foto

grafica Canon. Conj estofados

Trat Fone 237-6944 A (09).

FREEZER 310 UTROS GELO SECO
— Vende-se uma, marca Bras

temp. semi nova Trat fone

238 4877 A (09)

FREEZER 450 L - O logomarca

KiBON Vendo Vir 460 000

Trat fonwe 642 3266 A (09)

FREEZER METAL FRIO 480L -

Vende-se um. c 2 mesas de uso

Vir 450 000 Trat fone

237-4512 A (09)

FREEZER METAL FRIO 440 L -

Vende se Vir 200 000 Trat fo

ne 624-2313 A (09)

rREEZER - Vende se. um cha

pa. geladeira, botija de gas Ur

gente Trat fone 237 3896 A

(09)

FREEZER -

nova 480 .

FRIGOBAR - Vende se e um ber

ço c/ colchão novíssimos Trat

236-1719 A (091

MAQUINA DE LAVAR BRAS

TEMP NOVA — Nunca usada

Vende se Trat 232 5656 A (09)

GELADEIRA BRASTEMP

Vende se 360 L semi nova Vir

150 mil Trat 234 2481 A (09)

GELADEIRA GE 240 L - Vende

se uma 1 fogão industrial, de 6

bocas p/ desocupar o lugar

Trat 624 2852 A (09)

MÃQUINA DE COSTURA

Vende-se 2 vi gorei li Robot. sin

ger Zig zag Rua Jose Paranagua,

359 A (09)

MAQUINA DE COSTURA SINGER

BIÔNICA Vende st- unia su

per nova Trat fone: 234 6229 A

(09).

t
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PRESIDENTE

208 000

ou 3x 69.300,

DIRETOR

181.000,

ou 3x 60.300,

SECRETARIA
171.000,

ou 3x 57.000

AUXILIAR

155.000

ou 3x 51.600, 0/

—

ANTONIO M. HENRIQUES LTDA.

AV. Floriano Peixoto, 229

Centro 
— 

Fones: 234-4497/4378

Fax (092) 232-4955 

-xj 

J'l I

ARMARI0
185.000,00
A VISTA

ou 3x 61.600,

GAVETEIRO
70.000,00

ou 3x 23.300,

MESA
152.000

ou 3x 50.600,

MESA

1,80m 159.000,

ou 3x 53.000,

MESA EM L

85 000.

ou 3x 28.300,

MESA TERMINAL

DE VÍDEO

114.000,

ou 3x38.000,

MESA 1.10m

92.000,

ou 3x 30.600,

VENDE-SE ESTANTE ESTILO
COLONIAL — C/ 3 baús. Vir 30
mil. armario-cozinha de aço 3

portas Vir 15 mil, e beliche de

pino natural. Vir 20 mil Trat. p
tone: 236-6950. B (08).

* V*nd*-s* 2 eoMras d* balanço

p/ criança. Valoi 10 mil, 1 »id»o Pa-

nasonlc dt 4 cate. Valor 170 mil, 1

Miafon. «15. Valoi 700 mH. 1 col-

chão ortopédlco s»ml novo. Valor

10 mil, 1 fogão d* 4 bocas, valor 15

mil. 1 ar cond. Valor 80 mil. 1 ottepo

d* Fusca. Valor 12 mil. vonttlador de

p«. Valor 8 mil *1 Fusca/80 Valor

800 mil. Trator no Rua G, 124. Vila

Buriti T.I, 815-2150. A. (»).
ARMÁRIO DE AÇO - Vende se c

2 portas, 1 arquivo de aço d 4

gavetas, s/ uso Trat. fone

238-8722 D (08).

* VENDE-SE UM CERCADO DE
CRIANÇA VLR 2 5 MIL. FONE
624-3040 C (08).

SALA DE JANTAR 
- Vende se es

tilo colonial. Trat Rua Cláudio
mesquita, 101 S. Geraldo. Tel

233 7272 B (08).

MÓVEIS DE UM/. RESIDÊNCIA
— Vende-se Trat fone

236-7542 B (08)

PECHINCHA- Vet do um fogão

4 bocas 30 mil Rua Simplicio

Rubem de Penho n° 10 Petropo

lis A (08)

VENDE-SE ESTOF \DO - 4 luga
res, tipo colonial ^reço 420 000

Ligar 234 7308/23.í-4160 falar d

.Íris A (08)

3 CAMAS - v«nd»-s«. 2 dt mogno

uma d« plnus. valor 10 mil cada

Tratar p#^o fona 624-356® com Mo-

rffla. (•) C

PECHINCHA:
V ODO: DOIS Gl ARDA ROUPAS Dt Ql ATRO
PORTAS Cr$ 50 mil cada L M J000 DE J AS

TAR |l MA MESA COM Ql. ATRO CADEIRAS í

IM MÓVEL DE ÚL ATRO PORTASi EM EÓRM
CA Cri 70 000 UMA ESTAftTt PARA LIVROS
Cri 70 000 E L M MÓVEL DE CA1T0 DE CO
ZI"hA Cr» 50 000 TRATAR PELO TELEFONE

233 8458

^ 

FRIGOMINAS

TEMOS:

SINÔNIMO DE CARNE FRÉSCA

Carnes

Viseras

Frangos

Vendas de carnes fresca no atacado e no varejo.

ROSSO LEMA E SERVIU BE» PARA SERVIR SEMPRE.

Atendemos de dom. a dom.

Av: Costa e Silva,1338 Raiz

Fona£37-3530^^^^M

H Manaus |

Amazonas

VENDE-SE UM FILTRO BELIERD
— Gelado e Natural novo. Vir 95
mil Trat p/ fone: 233-6516. B

(09)

VENDE-SE AR—COND CÔNSUL
18 BTUS. NOVO VLR 480 MIL

TRAT PI FONE 233-6516 B (09)

AR COND — Vende-se de 12 000

BTUS, 1 fogão ind d forno. 1 es

tufado e 1 suqueira ind Preço a

combinar Fone 232-3279 A

(09).

COND DE AR 7 000 BTUS -

Springer top Line Vir

130 000,00 Trat fone 615- 2677

FOGÃO DARKO - 4 bocas semi

novo. Vir 50 000 2 botijas 13

Kg Vir 20.000 cada geladeira
Prosdócimo 340 1. Vir 80.000.
Taboa p/ passar roupa grande
Vir. 20 000. Trai fone: 624-3040

CHÃO VLR 30 Mil. FONE
624 3040 C (08)

VENDE-SE UM FOGAÜ 4 BO
CAS VLR 70 MIL FONE
624 3040 C (09)

VENDE-SE UM FOGÃO DAR
KO COM 4 BOCAS VLR 50 MIL
FONE 624 3040 C (09)

VENDE-SE 2 BOTIJAS VLR 20
MIL CADA FONE 624 3040 C

(09)

VENDE-SE UMA MÁQUINA
DE COSTURA INDUSTRIAL SIN
GER VLR 300 MIL TRAT RUA
11 CASA 29 CONJ. PQ TROPI
CAL PQ 10 FONE 236-5568 C
WANDA C (09)
FREEZER PRODOCIMO - Vende
se 4501, 3 tampas. 5 meses de '

uso, super conserv 350 000 Tel

232 9239 B (CS)

VENDE-SE FREEZER BRASTEMP
- Vertical, 270 1. Porta aprovei

tavel, cor azuL Trat p/ fone:

232 5494. d Sr. José B (09)
MASSAGEADOR ELÉTRICO BEL

LINHA—Em perfeito estado,
vendo por 80.000,00. Trat. p/ fo-

ne 237 5469 c/D Ruty. B (09)

ASPIRADOR DE PÔ - Marca GE,
em perfeito estado Vir.

50.000,00. Trat p/ fone.

237 5469 d D. Ruty B (09).

FREEZER — Vende se três marca
Prosdócimo 450 1 nova Trat.

pelo fone. 236-5052. B (09).

FREEZER — Vende-se 2 um ap

de som, e equipamento p/ bar

Fone: 238-5842 B (09)

r

FREEZER 4 PORTAS - Vende se

Vir 250 000 Trat 642 133Z B

(09)

FREEZER GELAMATIC - Em per
feito funcionamento, super con

serv Vir. 120 000. Trat
232 1743 B (09)

FREEZER METAL FRIO - Vende

se semi novo. 5 portas Vir

160 000,00 Trat tel 625 4857 B

(09)

FREEZER METAL FRIO - Vende

se Por apenas 200 000 Fone

244 2819 B (09)

FREEZER 220 L — Vende-se unu
Vir 180 mil e uma geladeira 280

L Vir S0 mil Camas de soltei

ros com colchão Vir 30 mil ca

da Trat tel 236-7574 B (09)

TAQUITUDO

CLASSIFICADOS.
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VENDE-SE MAQUINA DE LA

VAR ROUPA BRASTEMP MUN

DIAL VLR 330 000.00 FONE

233-6516 B (09)

EXAUSTOR CONTINENTAL.

2001 — Inox p fogáo de ate 6
bocas pela metade do preço
Trat tone 232 3546 Semi novo

D (091

AR COND 10 000 Btus, ótimo
funcionamento Vir 90 000

Trat pi fone 232-6710 c/ carlos.

pela manhà D (09)

VENDE—SE - De ao seu filho a

pessoa que você gosta neste na

tal um gatinho Siamês Trat fo-

ne 2369239 pela manhà ou

noite D (51)

AR COND Vende-se um, de 30
mil btus Valor 250 mil Tel
234 6333 A

FÍKZER 450 L- Vende-se um.
Metalfrio c/ 4 portas Valor 140
mil Tel 625-1432 a

FREE2EB 330 L- Vende se uma.
horizontal, Metalfrio,novo, d 3
tempos Valor 165 mil Tel
236 1202 A

ACERTEZA DE QUALIDADE EM
VÍDEO E FOTO E COLORPAN -

Filmamos c/ ediçáo completa
Fazemos cópias de todos os far
matos Tel 233-5773 D (11)

ACEITAMOS ENCOMENDAS -

De bôlos. dôces e salgados, p. to
dos os tipos de festas e recpçòes,
também p/ lanchonete Trat fo
ne 233 2451 D (11)

ATENÇÃO BUFFET - Temos p
pronta entrega em caixa, taças

p/ champagne, copo de whis
key, choop. vinho e etc Tam
bém taças ornamentais p doces
finos, compotas etc Trat Fone

i 234 7631 D (11)

ATENÇÃO HOTÉIS E CESTA OR

| NAMENTAIS CHEGOU MAN
TEIGA EM SACHET Temos tam
bem pimenta sal, açúcar, ge
lèia. mel. amendoin. nozes, cas
tanhas, mini sabonete etc Trat
fone 234 7631 D (11)

CESTA COMPLETA URSI
NH0S EM FESTA Trat fone
237 7246 D (11)

CIDADE VÍDEO Filmagens e
cópias profissionais fweitas em
computador Reserves p/ Tel
642 1092 D (11)

ESTE LA DECORAÇÃO Aluga
mos e vendemos festa de 15
anos e infantil c espelho e lu
minaria em qualquer tema
Trat tel 238 5951 D (11)

PÃO DE QUEIJO ESPECIAL
Aceitamos encomendas Trat
fone 237-4350 D (111
ACEITAMOS ENCOMENDAS -

De doces e salgados Trat fone
232-6651 D (11)

RECEBEMOS ENCOMENDAS DE
TORTAS MUSSIS E BOLOS TR ADI
CIONAIS TRAT FONE 236 9239
D (11)

ACEITAMOS ENCOMENDAS DE
DOCES — Bolos e salgados Trat
238-7181 D (11)

CHOCOLATE — Vários modelos
p chá de beleza, chá de panela,
casamento, aniversanos e bati
zados Encomendas tel
233-3619 D (11)

' 
CURSO Dí ¦J0UTCRIA - Com

prof* de S Ffeulo Cont Imp
Tropical Tel 244 1988 c/D Nei
de B

14

ACESSORIOS

CAIXAS 0E SOM SANSUI - vende
te duas. uma de 160 watts e outra
d* 211 watt». 1 toco discos sansui
Pl-50. • um toco disco P-E 770 Son
suí. valor 350 mil. T»l 238-3256 i
nolt», 236-1253. *

VENDO UM APARELHO DE SOM
SANIO VLR 50 MIL TRAT RUA
SIMPLJCIO RUBEM PENHO N°
10 PETROPÕUS A (14)

AP DE SOM AIWA - 100 wats .
2 decks, auto reverse, receiser.
semi novo Vir 150 000,00 Con
tatos 237 3250 Eduardo D (14)

BOLA DUPLA DE ILUMINAÇÃO
PI DISCOTECA - Vendo vlrm
350 000 Contatos Fone
625-1554 D (16)

CAIXA AMPUFICADORA FEN
DER PRO-185 - Vende se 2
auto falantes d 12 polegadas.
150 wats Preço a combinar
Trat fone 234 7521 D (14)

CD. — Mod Sharp, a controle re
moto, novo Vende-se Vir

100 000 Trat 232 8142 D (14)

ESTABILIZADOR DE TENSÃO
COM 2 000 WATS DE SAÍDA -

Vende-se. Vir 120 000 T fone

238-6428 D (14)

MESA DE SOM STANER -

Vende-se .8 canais, d estojo
Vir à combinar Ligar fone
234 7521 D (14)

SOM PROFISSIONAL Alugo de

alta qualidade Vir 45 000,00
Contatos fone 625 1554 D (14)

AP SONY - Vende-se Vir 170

mil d rack. completo semi
novo c nota fiscal Procurar o
Edilson Rua 31 de março 119S
Raimundo D (14)

APARELHO DE SOM - Prato la
ser. rádio e equalizador. duplo
deck (um auto reverse). disc la
ser e volume no controle remo

to novo Vir 250 000 Av Taru

mâ 1830 c- 04 Pça 14 D (14)

ALUGA-SE APARELHAGEM DE
SOM P BAR. ANIVERSÁRIOS
ETC Contatos pelo telefone
232 4183 D (14)

VENDE-SE UM CD DA SONY
TRAT FONi 65: 1823 C (14)

ORGÃO CASSIO MARCA

CA -401TONE BANK - Vende se

Vir 290.000,00 Trat p fone

233 0429 D (17)

PIANO ESSENSELDER Vende
se Trat 234 5863 D (17)

TECLADO YAMAHA PSR - X

4 500 — Vende se Vir 600 000

Trat Av Castelo Branco, 811

Favor somente os interessados
D (17)
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* VENDE-SE TV 14 POLEGADAS
O CONTROLE REMOTO TRAT
FONE 651 1823 C (15)

TELEVISOR SHARP 20 POL -

Vende-se uma digital, semi

nova Trat fone 232 2379 A

(15)

TELEVISO PHILIPS - Vende se
26 pol Vir 300 000.00 Trat fo
ne 236 3581 D (151

TELEVISOR SHARP 20 POL -

Vende-se uma digital, semi
nova Trat fone 232 2379 D

(15)

TELEVISOR - Vende se 2. 14

pol Philips digital e Sanyo Vir
100 mil cada Trat fone

232 2829 D (15)

TV A CORES ! 4 POL - Vende-se
controle remoto, 160 000,00 ou
tra preto/branco de 15 pol Vir
60 000,00 todos em funciona
mento, tel 234 7091 D (15)

. TV PANASONIC 24 - Vendo co
lorida. sem controle Vir
295 000,00 Vídeo cassete Pana
sonic G-46 Vir 290 000,00 Con
tatar Laura no 232 7905 D (15)

TV PHILCO ESTÉREO - Vende se
d cdontrole 21. nova d not fis
cal Por 300 000 Trat Rua Ar
naldo Carpinteiro Peres n° 909
Petrpólis D (15)

TV. — Vende-se 2. sendo uma 14
Vir 75 mil outra de 15 VLr 80

mil Trat Tel 236-6276 D (15)

TELEVISO PHILIPS - Vende se

26 pol Vir 300 000.00 Trat fo-
ne 236 3581 D (15)

VENDE-SE UM VÍDEO GAME
ATARI — Duas manetes. mais 4
cartuchos Vir 35 000,00 Trat
fone 233 6516 B (16)

VIDEO GAME Vende se 3. ni
tendo e top game ? 30 fitas p vi-
deo game Trat fone 234 9869

D (16)

VÍDEO TOSHIBA — Vende-se um

d remoto Vir 170 000,00 Fone

642 2803 D (16)

ATARI NINTENDO Vende se
com pistola, semi novo Vir

45 000.00 Obs Acompanha um

fita d 2 jogos Fone 236 1589 D

(16)

COMPRAMOS - Video, tv ar

cond . e outros Pagamos na ho

ra Contatos p/ fone 234 3595 D

(16)

FILMADORAS - Vende se uma

Hitchi na caixa Vir 750 mil ou
troco por um tel prefixo 611
Inf 237 5123 D (16)

FITAS SELADAS — Vende se lan

çamento ou troco por vídeo cas

sete, mot de viagem Trat fone
238 9296 Aida D (16)

VÍDEO CASSETE SHARP - Moti
vo de viagem vendo, mod JVC
8510 d 2 cabeças Vir
125 000.0C Trat 2364160 qual
quer hora B(16)

INSTRUMENTOS MUSICAIS IMPORTADOS.

?AS MAIS FAMOSAS MARCAS:

REMG

Ovation'

Violões, Guitarras. Pedais de Efeitos. Baterias.

Pratos Contra baixos. Peles, Encordoamento. etc

INTERCONTINENTAL IMP. E EXP.

GEORGE BARRETO
Av 7 de Setembro, 1251 - Sobre Loja n°7 - Centro

Tels (092) 234-5796 e 233-3741 - Manaus-AM

TV PANASONIC 24 POL Ven
do colorida, sem controle Vir
295 000,00 Video cassete Pana

sonic G-46 Vir 290 000,00 Trat
Laura no 232 7905 A (15)

TV PHILCO ESTÉREO - Vende se

c controle 21 nova > not fis
cal Por 30C 000 Trat Rua Ar
naldo O-. Peres n° 909
"Petrpoli- \ >;

TV — Ver sendo uma 14
Vir 75 mii outra de 15 VLr 80
mil Trat Tel 236 6276 A (15)
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VÍDEO

VÍDEO PANASONIC - Bem con

servado acompanhado de uma

rebobinadora VLR 175 000

Trat 234 3819 D (16)

POR MOTIVO DE VIAGEM
Vende-se em perfeito estado um
video Panasoruc, L26 e uma Ge
ladeira Cônsul 280 litros Vir
300 000 dois Trai fone

236 5938 Alexandre D (161
* VENDE-SE UM VIDEO CASSE
TE DA SANYO FONE 651 1823
c (16)

AUTO MECÂNICA

BIELA

•MECÂNICA «PINTURA NA ESTUFA

• LANTERNAGEM «ELETRICIDADE

• FIBRAGEM( autos e barcos)

Rua ipixuna,1585- CACHOEIRINHA Manaus

Fone:234 2966 (Próx. ao Colorado) AM

21

17

INSTRUMENTOS

MUSICAIS

VENDE-SE UM ORGAO - Im

portado, tipo de igreja Preço

300 000,00 Precisa de afinação

Ligar 234 7308/232 4160 Falar

c A íris (17)

VENDE-SE UMA BATERIA LUD

WIG - MOD 2225 - 5 peças Po

wer tons. ultra moderna com
ferragens Trat fone 234 5796
c F Carlos ou George Barreto, h

comercial B (17)

VENDE-SE UMA GUITARRA
GIBSON SG - Gom estojo Impor

tada dos USA Trat fone

234 5796. falar com George Bar
reto h comercial B(17)

VENDE-SE UMA GUITARRA
EPIPHONE GIBSON LES PAUL -

Trat pelo fone 234 5796 H co
mercial B(!7).

VENDE-SE VÁRIOS INSTRU

MENTOS DE PERCUSSÃO IM
PORTADOS TRAT PELO FONE
234 5796 H comercial B (17)

VEÍCULOS

COMPRA, VENDA

CHEVETTE SL 86 - Motivo de
viagem, vendo em ótimo esta-
do. único dono Vir.
3 500 000,00 Trat 234-8343 ou
Resid 236-4160 B (210

VENDE-SE KART - Pneus rio
vos. a qualquer prova, pintura'nova Vir 800.000 Trat R Vise

: Porto Alegre. 621, ou p fone
,234 5495 A (21)

VENDO UM PASSAT ANO 80 -

Cor vermelho, todo reformado
com som Vir 900 mil Trat p •

fone 237-6018 B (21).

VENDE-SE OPALA 78 - Direção
Hidráulica, pintura metálica em

perfeito estado Vir 1 300 000
-Trat fones 233 0690/232-7309

A <211
I

1VOYAGE GL - Consórcio Uni
*volks. 23 prests , pagos em dia.
'como novo na mào, a gasolina

Preço 6 000 000 Por motivo de
viagem Trat d Joáo Almeida

Fone 234 8807 A (21)

CHEVETTE DL ANO 91 - Zero
Km Vende-se ou troca se por
carro de menor valor. Trat. Tel

624 3817 D (21)

CHEVETTE DL ANO 91 - Vende

se zero KM à gasolina O troca se

o carro de menor valor Vir.
6 000 000 Trat 624-3124. D (21).

CHEVETTE 83 
'84 - Vende-se ou

troca-se por fusca a partir de 83
Aceita-se a diferença em dinhei
ro. Vir 1 400 000 Fone
237 5638 D (21).

CHEVETTE ANO 82 - Vende-se
Vir. 1 100 000 Trat d Francisco.
Tel 234-5940 D (21)

CHEVETTE ANO 82 - Vende-se

todo inteiro, pintura nova. mo
tor novo. Vir 1 280 000,00. Trat
234 3275 D (21)

CHEVETTE ANO 86 - Vendo

branco álcool, aros de mag

som. exc Vir 2 milhões Tel

236 4407 D (21)

CORCEL 79 TRANSFORMADO P
86 — Vende-se Trat fone

237 4149, falar c/ Anlonio D

(21).

CORCEL II 79 - Vende se Vir
700 000.00 Trat 238-4188 D<21).

DATATEC

>M NOVO CONCEiTO

FM >NFOMAT»CA

Processjmerito cie dados de Contabilidade, ce

P5carner'+o, Estoque, etc, Consuttoria, Eiaboracao de Sis-

temas e Programas Específicos. Treinamento em informa-

•Vca, 
Sucrmentos em gerai.

Av. Constat»*» Neru, 812 - Centro
Fone: 232 - 23 46

ESCORT XR3— Vende se. ano 84

completo Trat 232-5406 B (21)

FIAT MODÊLO 86 - Vende se a
álcool Vir I 300 000,00 A tra

tar pelo fone: 234-3111. B{21)

FIAT PICK-UP - Vermelha 89,
muito bem conservada Vir
3 500 000,00 Fone 651 3674 B

(21)

FIAT PRÊMIO 88 - Carro de mu
lher. bem conservado Vir

3 300 000,00 Fone: 651-1653 B

(21)

f 
FIAT UNO MULLER 91 — Vende-
se a gas.. d 2tnil km rodados,
único dono. d facilidade de pa

gamento. T 642 1404 B (21).

FIAT UNO S ANO 90 - Super
conservado, verde met Vir.

5.400.000.00 Trat. fone:
236-6005 B (21).

FIAT UNO — Vende-se ano 91.

emplacado, zero km ou troco,

facilito pgto. Trat 236 9456 B

(21).

FUSCA 77 — Para quem não

quer ter problema Carro sem
defeito. Fone: 611-4527. Aceito

proposta B (21).

FUSCA ANO 74 - Vende-se'
700 000.00. E telefone em eu

pansáo. 238. previsão p/ dez/ 91
Trat 238-3309 B (21).

FUSCA ANO 77 - Todo legaliza-
do até 92 Vir 600 mil Trat fo-

ne 624 1665 B(21).

FUSCA ANO 83 - Á gasolina,
cinza, pouco rodado, bem con-
serv único dono. mec e lat
100* Ligar 237-4832. B (21)

GOL 80 — Vende-se azul met., 5

pneus novos aros mag doe . em
dias Trat 237 5067 B (21)

GOL ANO 91 — Vende-se um, cor

branco Vir 700 000,00 Tel
236 3693 B (21).

GOL ANO 82 - Vende-se Trat
•238 5879 B (21)

GOL ANO 86 — Vende-se taxi

Vir 4 500 000 Trat fone

624 3911 B (21)

GOL ANO 87 — Vende-se único
dono. novinho Vir. 2.900 Trat' 
pelo tone 232-5376 B (21).

GOL CL 91'92 - A Gasolina Ven
do Trat 238-4954 B(21).

GOL FURGÃO 9! - Emplacado
Vir 5 700 000.00 Trat fone
232-7083 B (21)

PASSAT ANO 81 - Vende se em

perfeito estado, a gasolina Trat
611-2401 Evandro B (21).

PASSAT 83 — Vende-se cor bege
bem conservado, d ar-cond

pneus novos Vir 1 600 000

Trat fone 244 1381 B (21).

FUSCA ANO 77 - Vende-se. lat
nova. Todo documentado Trat
tone 234-0052 B (21)

FUSCA ANO 78 - Vende se err.

perfeito estado de conservação

Vir 1.230 mil Trat fone

234 9310 B (21).

¦
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CARBU

CARBURADOflES DA AMAZÔNIA LTDA. >

A SOLUÇÃO PARA 0 CARBURADOR

DO SEU CARRO

AvrGetulio Vargas,775 ao lado do TAJ MAHAL

Hotel. EntTambém pela 10 de JUIho.Tel:233-3883

BRASÍLIA 75 - Vende se Vir

600.000 Fone 625-4610 B(21)

BRASIL: A ANO 77 - Vende se.

boa de caixa de marcha e mo

tor Vir 550 000,00 A rrat fone

246-1404 B (21)

CARAV \M ANO 87 - Vende se.

cor cin. a metálico, estado semi

nova 
"rat 

fone 238 1881 B

(21).

CHEVE"TE 82 - Vende-se Trai
fone 6 5-1030 Ou na rua 22.

Qd 26. casa 5 Jardim Diversal

íes B (21)

CHEVE"TE 84 - Vende se meta
lico. bem conservado Trat

233-2162 B (21)

JORGE P.DE AZEVEDO

FUNDIÇÃO MEDALHÃO
m

Confeccionamos Placas

de bronze em alto rele

vo,e em qualquer metal

Placas Luminosas,

Troféus, e carimbos de

metais.

Rua Borba,1076.T.234-4813

Cachoeirinha

CHEVE1TE 86 87
Dem conservado
244 1821 B (21)

— Vende-se
Trai fone

CASA DOS FILTROS

Distribuidor dos

filtros«MANN»

Automotivo, Marítimo,

e Industrial

PROMOÇÃO DO MES SAO

44 ITENS COM DESCONTO REAL

OE 
45%

Rua Nicolau da Silva, 200 S. Francisco.tel:611-4918

1'

CHEVETTE ANO 78 - Vende se

Vir 4". 0 000,00 Trat fone
651-2111 B (21)

CHEVETTE DL ANO 91 O KM -

Vende-se Vir 7 950.000.00

Trat no fone 233 5293 B (21)

CHEVETTE ANO 90 - 10 Mil km
rodados Vir 5.500 000,00 Trat

pelo for e 625-2673 B (21)

CHEVETTE ANO 84 - Vende se
um, ccr prata metálico Vir

2 300 CH 0,00 Trai Cecomiz 2,

box 52. B (21)
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CHEVETTE 79 - Vende-se Vir

600 mil Trat Auto Peças David

Tel 234-8447 B (21)

CHEVETTE ANO 80 - Vende-se

Cor dourada Preço

350 000,00 Trat c Marcos pe
lo fone 234-6920 B (21)

CHEVETTE SL 86 - Vende-se

Trat 232-5406 B (21)

CHEVETTE ANO 86 Vende se

Vir a combinar Rua Pedro Bote

lho. n ° 201 Centro Tel

234 1262 B (21)

CHEVETTE OURO PRETO -

Vende-se, ano 82 Vir

200 000,00 Trat Rua G, casa

52 A. Eldorado I, D Bernardete
B (21)

CHEVETTE SLE 87 - Super con
servado, aros magnesio, metali

co. relogio digital Fone

624-2110 B (21)

CHEVETTE HATCH ANO 85
Vende-se, super conserv , aros
mag, pneus novos T fone

611 4510 B (21)

CHEVETTE DL ANO 90 - Por
apenas 6.500 000,00 Trat tel
233 3539 B (21)

ESCORT GHIA — Vende-se um. c
todos opcionais, ano 89. Vir
7 000 000,00 Trat fone

233-4869 RI21)

ESCORT GHIA - Vende se um. c
os opcionais, ano 89 Vir

7.000 000,00. Tra' lone
233 6849 B (21).

r.SCORT GL 89 - 19 600 Km ro

d<iaos V,r. 5 600.000.00. Trat i
Edgar, fone 236 1905 B (21).

ESCORT GL MOD 90 - Em exc
estado de conservação, aceito

carro de menor valor ou telefo

ne Trat 233-2944. B (21).

ESCORT GL 88 — G todo opcio
nais. super conservado. Motivo
de viagem Trat fone 236 3039
B (21)

ESCORT l 85 - Vende-se álcool

5 pneus novos. Trat pelo fone

237-7753 B(21l

ESCORT XR3 - C ar cond . vidro
eletrico. teto solar, ano 87. su

per conservado Trat fone
611-4835 B (21)

FIAT UNO S ANO 91 - Vendo, c
1 000 km somente, todo legali
zado Trat fone 233-7048 B

BRASÍLIA 80 - Ótimo estado

Vir 780 000. Fone: 624-1559 c/
Roberto. D (2li.

CORCEL - Vende se super lega

lizado. let e pintura nova, mo

tor e caixa a toda prova Trat. p
fone 624-4497 C (21)

FIAT UNO 86 - Vende se super

conservado, vermelho Vir

2 500 000,00 S/ contra oferta

Tel 238-1712 C (21)

APOLLO GL 91 - Vende-se, uni

co dono, vinho met Vir

13 000 000 T pelo fone

233-3537 C(21)

BRASÍLIA ANO 74 - Vende se.

inteira e toda legalizada Vir

200 000,00 Trat fone

625 3093 C (21)

BRASÍLIA ANO 77 - Vende se

Vir 950.000,00. Tra; fone

615-1157 C (21).

CARAVAN ANO 84 - Vende-se

super conserv Vir 2 700.000

Trat fone 234-0804 C (21)

CARRO - Vende-se 1. e uma ca

sa de mad ou troca se no carro
Vir 2 000 000,00 T pelo fone

232 9220 C (21)

CHEVETTE 82 - Vende-se Trat

fone 615 1030 Ou na rua 22,

Qd 26, casa 5 Jardim Di Versai

les Vir 1 400 000 C (21)

CHEVETTE 83 - Vende-se a
combinar G doe em dias. etc

Vir 2 200 000 Trat fone

232-7416 C (21)

CHEVETTE ANO 87 - Vendese
d vista ou íinac Aceito carro de

menor valor no negócio Trat
232-7416 C (21)

iiEVETTE ANO 84 - Vende-se

ou troca se. bem conserv Vir

800.000 Trat fone 237 7193
C (21).

CHEVETTE SL ANO 04 - Vende

se amarelo, aros magnèsios

motor a toda prova Vir
1 450 000 Trat 237 3472 C (21)

CHEVETTE ANO 80 - Vende-se
urgente. Trat Tel 236-8815. Rua
A. n° 08 Eldorado C (21)

CHEVETTE ANO 77 - Vende-se

reformado 85, azul metálico
Vir 600 000,00 Trat pelo fone
232-6874 C (21)

CHEVETTE 86 — Vende-se um
em ótimo estado, com toca-fita
Ligar p/ 236 7005 C (21)

CHEVETTE ANO 85 - Vende-se
ótimo estado Vir 3 300 000,00
Trat pelo fone: 236 6982 C (21)

CORCEL II — Vende-se ano 83
Vir 1.650.000 Trat fone

CHEVETTE ANO 83 - Vende se ,

todo reform Vir 2 000 000 T

fone 234-0319 A (21)

- 
VOCÊ «NOA A Pt SE QUISER - Tro

camos em vídeo cassete, cama

ra filmadora. ate ap de som —

Que que se quer mais Sabe que
carro e? É Passat Tel. 233-4545.

CHEVETTE SL 90 - Vendo, uni

co dono. vidros verdes Aceito

moto Tenerè Trat 651 1016. C

(21)

CHEVETTE HATCH ANO 81 -

Cor branca Vir 1000 000,00

Trat 232-5183 C (211

CORCEL II MOD 82 - Vende-se

ou troca-se por carro mais novo

Trat 624-4021 C (21)

DEL REY 88 — Vende-se direção

Hidral Trat pelo fone

232 8253 D (21)

DEL REY ANO 83 COMPLETO -

Vende-se c/ ar cond Trat fone

238 6520 D (21)

BELINA ANO 83 - Vende se

uma super conservada Vir

2 000 000,00 Trat fone

233 1564 D (21)

BELINA ANO 84 - Vende

semotor á álcool, pintura meta

lica, bancos radiais, muito bem
conservado Trat 238 6512 Vir
2 000 000.00. D (21)

BEUNA 84 - Vende se álcool
236-9255 Vir 2 000 000.00 D

(211

RF.UNA ANO 87 PEL REY L -

Vende-se uma Vir

3.000.000,00 Trat fone

23-1 9826. D 121)

BRASÍLIA 78 - Vendo Vir
650 000.00 Trai Rua 50 Japum
! Tel 2 3 7-5025 obs troco p
carro de outro Valor D (21)

BRASÍLIA 79 - Motor ok Vir

700 000 Cor Branca, tel
651-2157 D (21)

FIAT 147 ANO 86 - Vendese
Vir 850 000.00. Ligar somente
os interessados Fone 651 2889

A (21)

RAT 147 Vende se a alcoo! 86
otimo estado dç conservação
Vir 1 600 Fone 2360273 A

(21)

DEL REY 86 - Vende se Vir

4 300 000.00.exe estado de con

servação. 3 200 000,00 Trat

236-1766 D (21)

CARAVAN ANO 79 - Vende-se

850 000.00 Trat 238 3236 D

CONTATOS PUBLICITÁRIOS

Somente pessoas com ótima apresentação pessoal, que

tenha facilidade de comunicação e tluência verbal.

Ligar para: 232-6710. Diariamente à partir de 9 horas.

A lülCICEIÚ vttcui*

Onde você encontra carros das linhas VOLKS, CHEVROLET,

FORD, com o melhor finaciamento da cidade. Não perca tempo!

Venha fazer-nos uma visita e comprove o que afirmamos.

MACEIÓ VEÍCULOS

Rua Maceió, esquina com Rua Pará. FONE: 233-2079 
— Vieiralves.

fi ECO- 0 Rei das Chaves

Fechaduras em geral e colonial.Filtros

de mesa e de parede.Torneiras,Louças,
Registros de gas,Antenas para TV.

Cadeados de todos os tipos,inclusive

milano.

VISITE-NOS NA RUA:

Miranda Leão 227/A- Centro

Fone:234—8822
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MONZA SLE 84 — 4 portas, pre
to Vir 2.500000,00 Tra: tel
238 4721. B (21).

MONZA SLE ANO 86 MC D 8? -

Vende-se em exc estado de con
servaçâo. Vir 3.400
Trai 23.X 5120 B (21)

OPA LA 76 — Vende-se um todo
transi legahz Trat 651-34lfi. c
Sr Antonio ou Madalena B (21)

OPALA ANO 76 — Vendo em ôti
ma estado Vir 850 mil Tra!
Tel 237-4488 B(21)

OPALA ANO 79 — Vende-se cor
branca doe em dias Vir
600.000 Trat 237-5718 Com Sr
Selmo B (21)

OPALA ANO 81 - Vende se Vir
950.000,00. Trat. c / Neuza
246-1433 B (21)

OPALA COMODORO COMPLETO
88 - Vendo Vir 4 000 000,00
Trat fonwe 236-4621 B (21)

OPALA DIPLOMATA ANO 83 -

Vende-se um. transf. p/ 88, dir
hidr ar cond ou troca-se Trat
fone 238-7044 B (21)

OPALA — Vende sew Vir
300 000 T pelo fone 236 1498
B (21)

PASSAT LS ANO 83 - Vende-se.

gasolina, todo novinho, bom de
tudo Vir 1 400 000 T fone
236-7208 B (21).

PUMA ANO 80 — Vende-se um,
vermelho metálico, ótimo esta
do Vir 1.350 Mil. Aceitamos

propostas Trat tel 624-2223 B
(21)

* GOL LS 86 — À álcool, motor
de passat, branco, inteiro Vir
3 800 000,00 Fone
233-1557/1508 C (21)

SATANA 85 MOD 86 - Vende
se Trat fone 234-3192 B (21)

23

MOTOS E

ACESS0R10S

VENDE-SE OU TROCO MOTO
ML 86 7.500 KM — Por carro pe
queno em boas condições Trat
a noite 236-5406 c/ Lúcia C (23).

VENDE-SE MOTO HONDA CG
125 - Toda legalizada Vir
400 000. Trat rua 4 n° 47 Sàojo-
sé II D (23)
AERONAUTA — Vende-se
CB—400 ano 83. de boa manu
tenção Ou troco por Puma aber
to Trat tone 625 2005 . B(23i

CB 450 — Vende-se moto de pou
co uso. Aceito carro de menor
valor no negoao Vir 1 200 000
A trat Av Castelo Branco,
236-1973 B (23)

CBX AERO 150 ANO 90 - Vende
se Trat na Av 7 de Setembro
1486, ao lado do Palácio Rio Ne

gro Vir 1 600 000,00 B (23)

* VENDE-SE UMA MOBILFTTK
ANO 88 VLR 270 MIL FONI.
615 1210 FALAR O LUC1A OU
CRÍSTIANO C (23)

MOTO 400 FOUR - Vende-se
550.000.00 Toda original, moti
vo de viagem Trat 624-1230 B

(23)

MOTO DT 180 ANO 85 BRANCA
EM ÓTIMO ESTADO - Tel
624 1980 B (23)

MOTO DT 180 ANO 88 - Vende
se d 2 pneus novos Vir
850.000 A trat. na Rua da Cons
tituiçào. n° 18 Betánia c/ Anto-
nio. B (23)

MOTO XLX 89 - Vendo, preta c/
5.000 km rodados, super conser

MOTO HONDA NX129 ,'90 - Vendi
se Tel. 611-1524 A

MOTO T0DAV 1» 0KM - Vende
se entrada 45 mil mas :I2 men
sais Te! 622-4540 C Mein A

\ ENDE-SE UMA MOTO TRAC
1RAT PELO FONr. 234 7080 ou
233-5924. B '23'

COMPRA—SE MOTO VELHA
Qualquer tipo. menos Mobüet
te, em qualquer estado Pago ate
250 000,00 Trat Rua Barreinha,
16 D S José I B (23)

24

C0NS0RCI0

EM GERAL

' 
CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEIS -

GOL 1.8 Cr$ 150 mil mensais.
Komb 1 Cr$ 115 mil mensais, PA
RATI GL e APOLO CrS 179 mil
mensais, CHEVCTTE CrS 110 mil
mensais. CHEVI e PAMPA Cr$
115 mil mensais. KADETT e
MONZA CrS 200 mil mensais.
ESCORT e VERSALES CrS.240 mil
mensais. PRÊMIO e UNO Cr$ 133
mil mensais Inf tels
234 1883/1814 B. (21)

- 
CONSÓRCIO DE MOTOCICLETAS -

CG TODAY CrS 36 mil mensais,
CBX 150 Eero CrS 50 mil men
sais, NX 150 CtS 17 mil mensais,
XLX 250 CrS 63 mil mensais, NX
350 Saara Cr$ 75 mil mensais,
CBR 150 CrS 109 mil mensais,
CBX 150 Indi CiJ 175 mil men
sais Inf tel 234 1 814 Falar d
Uma Franco B. (23)

27

2 MOTORES PESQUEIROS —
Vende-se motor de 66 hp Com
primentos 22,90 Trat pelo fone
232-9693 0 (27)

BALSAS — Aluga-se duas, pró-
pria p/ carregar asfalto em po
ròes T c/ Sr Jorge, pelo fone ,
624 4317 C (27)

BARCO DE ALUMÍNIO 5,5M -
Vende-se equipado, c/ volante,
manete, cabos e 4 cadeiras gira
tórias Fone 244 1930 C (27)

BARCO REGIONAL - Para re
creio, passeio e pesca, com gela
deira, poráo para 10 toneladas,
motor MWM 114. 18m. c/ 7 me
ses de uso. Tudo dentro Aceito
carro no negócio Trat
642 3101 C (27).

BARCO — Quer comprar ou ven
der sua embarcação Procure o
Sr Monteiro Trat fone
234-7442 C (27)

BARCO — Vende-se ou troca-se

por 1 casa de alv , 2 pisos Na
Rua Natal n" 84, Compensa Vir
5 000 000 Trat na feira Mode
lo, box L5, c/ Jónatas C (27).

BOTE CASCO TUCANO 16 PÊS -

Tipo flexa em fibra Trat
611-5071 C (27).

CARRETA Pl LANCHA DE 16 A 18
PÉS - Vende-se, nova, s, uso
Vir 460 000.00 Trat 233-5293.
C (27).

CASCO DE FIBRA - Vende se de
19 pés mod Americano, todo re
formado Vir 1 300 000,00 Trat.
232 3278 C (27).

JET SKI ANO 90 - Semi novo
Trat fone 23&6838 C (27).

JET SKI KAVASAKI DS - Vende
se Trat fone 233-2233 C (27)

JET—SKI BOMBARDIÈR ANO 90
- Vendo tel 236-8117. C (27).

LANCHA DE 6 PÊS - Motor 45

Jonhson d carreta Vende-se
Trat 236-1855 C (27).

AUTO ELETRICA CINTRA

li j

Serviço de Eletricidade

e Mecânica em Geral

ZOZIMO BUENO CINTRA

Hv: Tarumã 776 centro

Fone:232-8627

Manaus

Amazonas

LANCHA MODELO FLEXA -
Vendo, sem motor Vir.
2000000,00 Trat fone
232 4366 C (27)

LANCHA TUCANO FLEXA 16 PÊS
— Vende se, sl motor Vir
1 500 000,00. Trat 233 5293 C
(27).

LANCHA TUCANO 17 PÊS -
Vende se M 145HPMercrus òti
mo estado Aceito propostas
238-7188 C (27)

LANCHA TUCANO 16 PÊS -
Vende-se Vir 1 000 000,00 si
motor Trat 236 3690 C (27)

FLUTUANTE 18 M — Vende-se p/
Barco Vir 1 200 000 Ligar
236 9843 B (27)

JET SKI KA VAZA Kl TS - Vende-
se com meno6 de 5 horas de
uso Pro motivo de viagem Trat.

p/ pelo fone 233 2233 falar c/ Er
mane ou José B (27).

JET SKI WR 500 ANO 90 YAMA
HA — Vende-se Vir
1 500 000,00 Trat durante se
mana pelo fone 615 2666 B
(27)

LANCHA CABRASMAR - Vende
se de 32 pés, com flutuante Pe
lo preço de 25 Milhões Trat fo
ne 233 4017 e 234-0211 B (27)

LANCHA CASOO - 18 Pés vendo
ou troco, aceito vídeo. Fone
234 0641 B (27)

VENDE-SE 3 CANOAS - De
transporte de passageiros. lOm.
cada. sendo uma c motor YA
MAHA 40 hp e cobertura Trat
fone 238 1618 c Sr José Alves
A (27)

LANCHA DE ALUMÍNIO -

Vende se c/ !6 pés motor de 45
HP comando no centro. 12 horas
de uso Pço à oombinar Trat fo
ne 233-8383 B (27)

LANCHA TIPO REGIONAL -

Vende-se com 3 m, motor Yama
ha de 36 HP. toda equipada
Trat fone 238-3136 B 127)

LANCHA TUCANO 17 Pes -

Vende-se motor 70 HP, c/ todos
os acessórios, ano 90 Vir
3 800 000 T 624-5054 B (27)

VENDE-SE UMA LANCHA TU
CANO 18 PÉS — Equipada com
motor de popa mercury 135 fo-
ma. som, instrumento de nave

gação. documentos na capita
nia Vir 500.000 Aceito negocio
em carro. Trat fone
236-4736/238-5990 B (27)

MOTOR DE POPA YA 1 40 -

2 CAL0I CROSS - Vende-se aro 20

pl criança Valor 35 mil cada
Tel 232 1743 A
WALK MACHME - Vendse se um
Valor 180 mil Tel 232 1743 A.
BICICLETA 0E CORRIDA - Vende se
uma toda em alumínio Tel
234-4391 A
* VENDE-SE 2 BICICLETAS

37

TELEFONES

— A 236 RESIDENCIAL -

Vende se Pronto para ser
transf Vir 880.000 Trat fone:
233 8346 C (37)

TELEFONES PREF 615 -
Vende-se Vir. 950 000,00 cada
Trat fone 615-1020. C (37).

232,238,615,244 RESIDENCIAL
— Vende-se Preço a combinar
Trat 233 8369 C (37)

234 e 232 RESIDENCIAL -
Vende-se Vir 650 000 Inf.
233 8369 C (37).

642/COROADO - Vende-se Vir •

700 000 Trat 246 1861 C (37)

AP DE TELEFONE - Vende-se
sem fio marca Cobra Trat Tel.
651 1261 C (37)

FONE 233 - Vendese Vir"
900 000 Trat 651-2460 C (37)

FONE 233 JÁ INSTALADO -
Vende-se Valor 600 000,00
Trat pelo fone 611-2744 C (37)

FONE 611 - Vendo Trat fone
611 1031. C (37)

FONE 622 - Aluga-se Vir
40.000 Trat 651- 2460 C (37).

FONE 624 — Vende-se, instala-
çáo imediata Vir 750 000 Con-
tatos 234-7584 C (37)..

LINHA TELEFÔNICA/PREFIXO
611 — Vende se A tratar pelo fo-
ne 237 1411 C (37)

UNHA TELEFÔNICA 642 D PE
DRO - Trat fone: 236-6838 C
(37).

PLANO DE EXPANSÃO 244 - C
10 prestações pagas, faltam 13
Vir 380 000,00 Trat fone
232 4258 C (37)

PREFIXO 233 — Aluga-se um te
lefone comercial Vir. 55 mil
Trat. 232-4928 C (37)

TEL 238 — Vende-se ou troca-se
por 651 neg. direto d o proprie-
tário Trat 23&7188 C (37)

TE CIDADE NOVA - Expansão
Vir. 550 mil e 10 tatamis a mil
cada, 1 lona grande Rua 11, n°
378 Alvorada II C (37).

TEL COMERCIAL 234 - Aluga
se Trat. direto com o propnetá
rio Fone 246-1903 C (37)

TEL. 625 — Vende-se, pronto p/
instalar Vir 700 000,00 Tel
238-1405 C (37)

TEL. PREFIXO 624 — Aluga-se
pronto p/ instalar Vir '

40 000,00 Trat d Nira. tel
622 3824 C (37)

TEL PREF 236 - Vende se Vir
900 000 Tel 651-4303 C (37)

VENDE-SE - 1 fone prefixo
234 6300 Trat d Arnaldo no
End Vila Facinto 522 B ao lado
da Assembleia de Deus na D Ca
xias. D (37)

VENDE-SE UM TELEFONE PRE
FIXO 611 — Pronto para ser esta
do Vir 700 mil. Trat. pelo fone:

MOTO

joV! SHOW

PEÇAS E ACESSÓRIOS Pl HONDA E YAMAHA

Oficina especializada Honda a

Yamaha nacional.

Venha-nos conhecer

Rua Denizete Gondim, 844 

Loja 2 (antiga Tefé) Fone 237-1860

TELEFONE PREFIXO 625 -
Troca-se por outro de prefixo
238 Trat Tel 625-3391 C (37)

TELEFONE 244/232 - Vendese
Trat p/fone 232-4017 C(37)

TELEFONE — Vende-se um
comi prefixo 232, inst e funcio
nado T. fone 234-5017 C (37)

VENDE-SE UM RELÓGIO - De

ponto marca de mep Vir 900
mil S^ntnovo Procurar Sr Ru

bens fone 622 4558 D (38)

CORDÕES - Vende-se 2 Vir. 100
mil e 190 mil Trat. Conj Santos
Oumont Rua Comte Waldir Bas
ros A (38)

PECHINCHA - Vende se anel d
26 brilhantes, ouro 18. Vir.
220 000 T Fone 611-4059 A

(38).

VENDE-SE OU TROCA-SE POR
TEL PREF 238 - Um relógio de
bolso tipo Algibeira. em ouro 18
k , jóia anti^ Trat p/ fone:
238-4274 A (38)

39

MOVEIS ÚTIL. P

ESC. E COMERCIO

VENDO UMA MAQUINA DE ES
CREVER ELETRÔNICA - Nova,
marca Robotronic Erika Gooss,
Vir. 250 mil Trat Rua 145 casa
35, núcleo 9 C Nova II Fone
238 3003 d Luiz B (39)

TELEX OUVETT1 T520 - Vendo
urgente Vir. 400 000 Trat fone:
642-2923 A (39)

40

MOTORES, IXDUST.

E FERRAMENTAS

VENDE-SE UMA MAQUINA DE
SOLDA MARCA BOMBOZI 250
AMPERES VLR 280 MIL FONE
622 4442 FALAR COM EVAN
DRO A (40)

- 
MATBHAl BfMCO -

paço» 4a cabo éétrtco 70mm. nio
30 iMtn. Chova

. 200 —mui T«
«»*¦<»

"4«eo. morn aMMco TrlMftco 0*
1/4 Hp. VMM nmMm. Mho* mo¬
no* to tine* titunnlrnOi jomM
pon ctaora Hpomtco. fono
233-39*4. No hartrto 4o M oa M
horos (40) C

8ÁW0 CORRA BT1146 - vendese
um, na caixa. Tel. 624-3465 C
* VENDE-SE MÁQUINA DE ES
CREVER ELÉTRICA NOVA -
MARCA ERIKA 6005 S TRAT FO
NE: 611 1604 C/SR EDERSON

MOTORES ELÉTRICO 3.4,5 e 10
KVA 3 100 000 . 4 120 000,5

.* 130 000, 10-250 000. Motor
agrale 9 Hp 1 000 000 gerador
8 12 e 18 KVA 8 500 000
12-600 00. 18 1 000 000, Man

gueira e bomba branca de ga
. rimpo 30mm 500 000. Motor Ya-

mar 60Hp cabeça branca d reve-
sor 3 000 000 D (40)

GERADOR DE 7 5 KVA 500 000

. - Gerador de 12, 5 KVA 600 000
Gerador 20 KVA 1 000 000, Mo-
tor agrale 9Hp 1.100 000. Motor
de tricôs 3 000 cabelos 100 000,
Motor elétrico 4 000 cavalos.
120,000, de 5.000 cavalos
130 000, 10 000 cavalos 250 000,

.fone 232-0981/232-5370 Robson
ou Carlos D (40).

VENDE-SÊ BOMBA Pl GARIMPO
— O uma maquina p/ garimpo
de 30 mts Vir 500 00 Trat fone:
232-0981/232-5370 falar carlos
ou Waldisom D (40

VENDO PÔSTER DE ROCK DE
' 

7mx4m VLr 5 000 Rua 21 casa
576, Conj Resid Manôa n. D

(58)

VENDO 2 BETONE1RAS USADA,
580 L. — Alto carregavéis Vir.
1 400 cada facilito Trat.
236-9366 falar Amaral D (58)

VENDE-SE IMPRESSORA ELE-
TRONICA GRAFIX MOD MTA 80
P' MSX TRAT Pl FONE
232 5494. O JOSÉ B (42)

CONJ. DE SOM 3x1 — National
Panasonic, 2 cxs. som 40 wts
110/220 V ótimo estado Vir à
combinar Trat p / Fone
237 5469, c/D Ruty B(14)

42

EOIIP E UTILIDADE

P PROFISSIONAL

AUSTEC REFRIGERAÇÃO - Ins
talaçào de central cie ar cond »
camaras frigoríficas e manuten

çâo industrial Promoção da Se
mana Lipeza do seu ar cond 13
mil. Tel. 642-1624 Rua Barren
nha 120 C B da Uniáo C (49)

VENDE-SE UMA ESCADA ME
TALICA VLR 10 MIL FONE
624 3040 C (58)

VENDE-SE UM FILTRO DE
BARRO VLR 10 MIL FONE
624 3040 C (58)

i VENDE-SE UMA MICROSCO-
PIO E MATERIAIS DE LABORA-
TÔRIO — Preço A combinar na
Rua J Paranagua n° 359 Centro
falar d Cleide C (42| __

¦ vende-se um,
motor 24 HP, Agrale, com gera-

VENDE-SE TELAS DE ARAME
GALVANIZADO PARA GALI
NHEIROS. PASSAROS. COELHOS.
CORDORNAS ETC E ALAMBRA
DOS E FECHAMENTOS. INDUS

"TR1AIS 
TRAT C ELSON HECK

FONE: 238 1082 A (41)

J 
PORTÃO P1 GARAGEM - Vendo

I um, todo em chapa maciça Vir.
250 000,00 Trat. d D Luiza Fo-
ne: 238-8448 A (41)

VENDE—SE — Trilhos, vigas, tu-
bos, cantoneims e chapas bito-
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vibre móveis

Móveis Artesanais dos melhores

Estilos: Coloniais.

Formicados

Embutidos

FAZEMOS ORÇAMENTOS S/C0MFM0MB0

Rua Bento Brasil 285 Petropolis

Fnn»-737-KfiK3

CONSULTA JUR1I ICA GRÁTIS
CONVERSE COMIGO. INCLUSIVE
SABÁDOS E DOM NGOS FONE
234 4741. D (45).

FAÇO PROJETO DE AMUITClUtA -

residencial e comercial tratar
com Ene Ribeiro (noite)

, 238-3335 C

CERÂMICA ST° MARIA - Tijo
los, qualidade de garantida,
pronta entrega, direto da fábri
ca. Tel. 232-5346. A (41).

AULAS DE COMTABILIDADE -

Matemática e técnicas bancá
rias, para os concursos da Recei
ta Federal e do Banco do Brasil
Trat fone: 234 8498 D (44)

50 METROS DE PEDRA MINEIRA L- CONCURSO P/OB DO BRASIL —
— Vende-se pela metade do pre Preparatório. Turmas manhã,
ço Para desocupar lugar Trat tarde e noite Inf. fone
238-4440. A (41). 232-4524. D (44).

VENDE-SE
Vende-se motcr de pôpa
YAMAHA 8HP Enduro,

na caixa, valor

750.000 - Um
barquinho in portado

de fibra, 400.(00. Local
de contatoi, Ri a 17 Casa
6 quadra F, Ct nj. Colina

do Aleixo, falar com
César (Bar e Linchonete

Carol) — Estrada do

cotorno, 1' ruf a direita,
Vende-se SCCHT 85 em

perfeito estado, 2.500.000

AREA PROMOÇÃO — Entrega
Imediata, aluga-se pá carrega
deira e basculante Trat. tel
651-3104 A (41).

ELTROCURSO — Damos aulas
práticas e teóricas e rádio, tv

preto e branco a cores Melho
res inf. no Curso Eletrônica Rua
Pará 941 ou 899 Sáo Geral. Fone
234-1655. D (44)

AULAS DE PIANO - Método ex
clusivo p/ criança a partir de 5
anos. Tel 236-4395. D (43).

AG. DE EMPREGOS SOUMÒES -

Servi a mais alta gama da socie-
dade e demais setores, com em

pregadas de alta qualidade, efi-
ciência e responsabilidade, ba
bás, cozinheiras de forno e fo-

gào, etc.Comprovar nossa efi
ciência pelo tel 233-1272 D (45)

FAÇO PROJETO DE ARQUITETO
RA — De todo tipo, bom preço
Trat. 232-6188 D (45).

SERVIÇOS DATILOGRAFICOS EM
IBM — Encadeações copias 7
dias por semana. SINGULAR. Fo-
ne 624-4065 D (45)

TRADUÇÕES — Traduzimos cor
respondemos, catálogos e ma
nuais técnicos, nos idiomas Es
panhol e Inglês. Trat. Fone
233-1272. D (45)

AULAS DE REFORÇO MATEMÁ
TICA E FÍSICA FONE PI CONTA
TO 624 1858 c/ PROF JÚNIOR. D

(44)

• 
VÍDEO E FOTO COM QUALIDA-

DE Ê STUDIO COLORPAN - ex
periência profissional de 9
anos. editamos Som, Imagem e
Caracteres, paia trabalhos ama
dores e fazemo6 cópias dos for-

CPA—CURSO PREPARATÓRIO
ANGELIM - Supletivos Io e 2o

graus Matrículas 25.000,00.
Trat. fone: 233-1760 D (44).

CRECHE MODEUNHO - Esta
com super promoções p/ creche
e pré escolar, até o dia 30/11/91.
Fone: 234-4012. D (44).

CURSO DE BIJOUTERIAS - Com
todo material grátis. Rua Salda
nha Marinho,n° 649 sl, 101 D

(44).

CURSOS DE CONVITES EM PA
PEL VEGETAL — Curso de bone
cas de cetim de sabonetes Vir. 7
mil Contatos: 234-9575 D (44)

APRENDA Sl SAIR DE CASA —

Biologia, Quimica. Matemática
e Fisica, p/ todos os niveis, in-
cluindo pré vestibular Os Me-
lhores preços e profissionais
Fone 236-8231. D (43).

CURSO DE COSTURA PRATICA -
Venha apreender a costurar e
fazer roupa sob medida Neuza
Castro instrutora de moda só Se
nac está atendendo no Ed Rio
Madeira sl, 802 8o andar Rua
Costa Azevedo, Vagas limitadas
Vir 15 000,00. D (43).

EXECUTA-SE SERVIÇOS DE
ELETRICIDADE — Hidraulica,

pinturas em residências e proje
tos resid É só ligar 651-3230 D

(45).

COLMEIA— PINTURAS E ADMI-'
NISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
Executamos serviços especlaias
de pinturas,residenciais, indus-
triais .assentamento de cerâmica,
azulejos.projetos arquitetônicos,e
outros.orçamentos grátis infor-
mações:234—7866 OU
233 — 6575 c / Luiz Carlos

DISK DENTÁDURA SERVIÇO ES-
PECIALIZADOS DE PRÓTESE
APRONTA-SE DENTADURA EM
24 HORAS FONE 236 2775 FA
LAR a SUELY B (45)

- «Uno oa rosAho - Socriços
. TM. 624-1360

TEMOS UMA TEUFONISTA 24 HORAS
POR DIA a mm disposição, paro

• rronsrnmi iou» roçados,
> anúncios. Sal mais

barato do qus voei imagina. TaMo-
nor para: 234-7746,com Rosana

(45) C

' 
ASSISTtNCIA TÉCNICA - Purifica-

dor do tgua Europa, mantsnção sm

gorai.'Tratar polo tono 238-1U4.
com Sr. Luiz. (49) C

' 
Dlsk dontadum - Sorvidos ospo-

claHzados do prAtooo Apronto-»»
dentadura» sm 24 horas. Tal.
236-3182. Fator c/ Ctoa ou Tonlco.
Executamos serviços contavéis
diversos: abertura, alterações e
encerramento de firmas, decla
rações diversas, ( IRDJ, IRPS,
DIRS, DCPS), PIS, FINSOCIAL. ICMS,
ESCRITURAÇÕES HSCAIS E CONTA-
BIL, FOLHA DE PAGAMENTO, PREVl-
OEM CIA SOCIAL. entre outros^ P*>

curem o Francisco ou Tuinha
Rua Ferreira Pena. 1090. entre a
Emoções Vídeo e a Oficina do

AULAS DE INGLÊS - Comunica
çâo, se você tem c mhecimento
de INGLÊS e deseja adquirir
fluência, entre em contato com
Prof Sérgio, pelo fone 234-4787,
após ás 3 00 hs. B 43)

OFICINA BOULEVARD - Serv. \>
de lanternagem, pintura, mecá
nica e elétricidade de veiculos
em geral Trat Ru.i Major Ga-
briel 1160 A Ganto com Álvaro
Maia Tel. 233-1361 A (24)

' FAZ— SE CONSERTOS EM MÃQUI
NAS - De escrever, alcular. tais

como elétricas e manuais Tel
625 4308 Falar c/ Antonio Silva
C (45)

* 
EXECUTA-SE - Se\ iços de dep

to. pessoal em geral. Tel
238-1061/2121 Cl Alvesou Oris
téia Muniz. C. (45).

- PRESTAMOS SStVIÇOS - De dep
to pessoal em geral, pessoa p
contato Socorro, Aldes, ou Ou

, r i s t é i a Muniz Tel
1 

238-1061/238-2121. V (49)

! * DRA ZILENE SOAF ES - PEDIA
I TRA DOENÇAS INFECTO—CON

TAGIOSAS E ASSIS TÊNCIA AO
RECÉM NASCIDO Dl ARI AM EN

! TE DAS 17 ÁS 19:OD HS R RUI
BARBOSA N° 47 SL 202. FONE' 
234-7106 C (45).

LAVADEIRA/PASSADEIRA -

Precisa-se cl prática, p; todos os,

dias Rua Voluntários da Patria.

450 Vila da Prata A (46)

MOÇA — Precisa se que tenha
curso escolar e que seja desem
baraçada, para trabalhar e mo

rar d familia de 2 pessoas Trat

234-5017 A (46)

j MOTOQUEIRO — Precisa se d
habilitação, favor trat. Tornea
dora suldeste, Rua Dr Aires de
Almeida, 80 Raiz D (46)

i MOTORISTA/VENDEDOR -

PEDREIRO - Precisa-se, para tra
balhar no pesado Trat na rua

José Paranagua. 383 A (46)

i % 
OFFICE BOY — Precisa se, c/ refé
rencias anteriores Os interessa
dos comparecer à Rua Comen
dador Clementino, 344 entre
AV ayráo e Japurá D (46)

PEDREIROS DE ACABAMENTO -

Precisamos de 2 cl prática em

prédios, que entenda de ferra

gens, escadas e hidráulica Tra!
Av Eduardo Ribeiro, 519 Cen
tro D (46).

RAPAZES — Precisa se comporte

atlético ou alterofilista Paga se
bem Os Interessados deverão li
gar p/ 232-6793. Somente 2o Fei
ra á partir das 10:00 horas da
manhã D (46)

SALGADEIRA — Precisa se de
uma que saiba cozinhar Trat
na Av Joaquim Nabuco, 676 D

(46).

VENDEDOR AUTONÔMO -

Coloco-me a disposição de em

presas ou Representações Trat
escritório próprio Fone
246 1758 D (46)

VIGIA NOTURNO - Precisa se c/
experiência de 1 ano em cartei
ra profissional Trat na Rua José
Paranaguá, 383 D (46)

ADNORTE SELECIONA - P/tra
balhar em condomínios: Portei
ros e vigias Serventes (sexo
fem) exigi-se exp comprovada
Dias 14 e 15 das 8 ás 11 30h Av
Pedro Teixeira. 1000 Loja 52
Centro Comi Le Bon Marche D

(46)

ATENDENTE DE ENFERMAGEM
— Precisa se. moça ou senhora

que possa atender em balcão de
drogaria Também admitese
caixa c/ exp T á Rua Henrique
Martins. n° 107, quase esq d
Rua Joaquim Sarmento. D (46)

RECEPCIONISTA - Precisa se

para clinica, horpáiio noturno
De preferência que esida próx

! Trat. R Silva Ramos n° 89 próx
ao Hotel Mônaco, Horário co-

i mercial A (460

SASEB — Admite ver dedores ex
ternos cl exp int deverão
comp. á Rua Maue, 362 Ca-
choeirinha próx a Fua Codajás,
munidos de Doe A 46)

SR" MORAR — Precisa-se ate 45
anos, sem filhos, esperta. Trat
233-6665 A (46)

VENDEDOR EXTERNO - Com
boa aparência e co ihecimento
de inglês, End. Rua Tito Biten
court n° 32 São F-ancisco A

(46).

COZINHEIRA — Precisa se de for
no e fogão nâo precisa morar,
sálario 72 000,00 Tr \t Av Getú
lio Vargas 955, ou fone.
232 1092 A (46)

DOMÉSTICA — Precisa-se de
uma. para serviços gerais. Favor
ligar p/ 238-6357 A 46)

' 
PRECISA-SE DE TÉCF IC0S DE TV E

FAX. TRAT. RUA MUN[ URUC0S -114
ATRAIS DO ED. BAR> OEM - NA VI-
mn'« X \yj. IJhrf»/ Mtor

' CÉSAR BAR - Fomocomo» rstol-

çõtt casara variadas. Rua Ulrapu-

ru. 59 - Cidade Novo I. T»i

249-1347 Falar com Paulo Portllho

* 
FOTOGRAFIAS - Eventos sociais,

seviços de qualidade, preços es

peciais Tel 611 3482 Falar c
Iran A (49).

ESTÉTICA SÓ ELA - Tratamento
de emagrecimento totalmente a
base de ervas Fone 233-8974 A

(36).

FAÇO LIMPEZA DE PELE - Ã

dommicilio. Vir 2 000 000,00

Ás interessadas marcar hora
Fone 234 7174 A (36)

SALÃO AVENIDA - Bandagem e

depilaçào a dotpicilio Endereço
Av Getúlio vargas cl Lauro . n°
6 Sala 102 A (36)

ATENÇAO — Faz-se serv de pint. a

ATENÇA0

ALUGA-SE

MESAS E

CADEIRAS

TRATAR C/

JÚniOR

FONE:232-O8(13

' 
MAMA CONCOÇAO MAMUES DAS

UXADEIRA — Semi-Industrial
série verde/azul, usada em bom

estado. Compra se Trat

233-1955 A (41)

PECHINCHA - Vende se 2 por
tas de enrolar, med cada

2,70x1,95 Vir 250 000,00 Tel
651 2863 A (41).

CEDRO E TUDO DE Io - Vende-
se e a partir de 1 de Dezembro
também, mogno Ligue
232-2519. A (41).
1000 BOLSAS — Oferecidas pela
EDITORA DO BRASIL para os
cursos Supletivo Io e 2° Graus e
Pré-Vestibular Inf Fones:
232 4524 D (44).

oa. 20M-* -Praça 14, prtK. a F*M-
ca Béowdl. Atoado do 11 o» 18:30.
-C  - - - -
- CONDUÇÃO ESCOLAR - »oMa
Coiitf. J. Boaco, Smc Cite
«tato, Crtjl, D. Baoco, otc. Õttmo pro-
ço. Contato* polo lano
691-3463/23A-6B14. ¦

" 
AR C0ND. - Impozo a domlcllo.

valor 19 mil. Òonsorto» o Instala-

çdos. Tratar polo tons 629-17M. la-
lar com Estavõo. (48) •

" 
MUDANÇAS - Fáz se e pequenos

transportes Tel. 233-0872 d
Paulo A (49)

|53L^J

Equipe NÚCLEO convida você

participar da«l BIOFISQUi dia»
20/11 às 19:30 no colégio Al-
tair Nunes em frente a UTAM

UNDOS FILHOTES DE COOLE O
2 MESES — Flhotes de pastor
Alemão, cor preta, c/ 35 dias
Trat fone 236-8921 A (51)

PASTOR ALEMÃO CAPA PRETA
— Vende-se cJ 9 meses. Vir
60 000,00 Fone 651 2889 A

(51).

PINCHER - Vende se Vl7
50 000,00 Trat fone 238 1399
A (51)

POODLE ADULTO - Vende-se
trai fone 232 5811 A (51).

FILHOTES DE PASTOR ALEMÀO
MANTO PRETO - Vendo. Vir
50 000 Trat na rua Sáo Bento
277, Glória Fbne 233 0695 A
(51)

FILHOTES PURÍSSIMO DE BEA
GLE ( SNOOPY ) — Vende-se pro
cedência americana Vir
80 000,00 Fone 236-9334 A
(51)

GADO DE RAÇA GIROLANDA -

Vende-se no KM 82, Est de Ita
coatiara Int ligar p / fone
234 6257 A (51)

GATO SIAMÊS - Vende se Vir
25 000 Trat 234 8716 A (51)

PINCHER — Vende-se 1 fêmea
Trat à Rua 8, n° 12 Hiléia II, d
Sr Joaquim D (51)

1 CABOCOLINOE 1 PAPA CAPIM
DO NORDESTE - Vende-se Trat
tel 237 5301 D (51)

A PATAS E FÉUOS - SALÃO,
BOUTIQUE E HOTEL PARA CAS
INFORMA A SEUS CLIENTES O
SEU NOVO TELEFONE 244 1995
D (51)

CASA CANÁRIOS — Temos Caná
rios Belga, filhotes Vir 8 000
Ganso Vir 17 000 Gasiolas. Ra
çòes etc Est do Contorno Ja
piim. Fone: 237-6132 D (51).

CAVALO 4o DE MILHA - Puro
sangue pronto p vaqueijada
Vir 500 000 Trat 624 2920 D
(51).

FILHOTES BEAGLE (SNOOP) -
Vendo c/ 30 dias Vir 80 000

" 
fr""~

DE ADELEY
PARA DEUZIMAR
Hoje foi a última vez que corri

atrás de você Agora você tem

que correr na minha frente Te
amo

DE DUARTE
PARA EDINALVA
Como dói a nossa separação
Nào vou procurar mais nin

guém pois só você consegue

preencher o vazio que existe no
meu coração Te amo gatona

DE NIL
PARA MORENA
Deixei uma menina e agora en
contrei uma mulher que não é
meu. mas. apesar do reencontro
tardio e da grande decepção,
ainda continuo te amando

DE: LORA
PARA EDINEY
Se um dia encontrares alguém

que te ame, vá em frente Porém
se descobrires que ninguém te

| ama. volte para mim Eu sim, te
amo.

; DE MARCIANO
PARA CARME
Valeu a pena te conhecer gata e

i por estamos juntos hoje, desfru
tando deste amor tão lindo, é

que lhe faço esta homenagem
1 Vamos nos amar sempre

DE ROSIVANA
PARA VALCIR
A felicidade tem mil e uma for
mas Mas só conheço um.
você

DE LU
PARA WESTEY
As mais lindas frases de amor.
são ditas apenas no silêncio de
um olhar

DE CLAUDECIR
PARA ANA FERNANDA
Tive você pór poucos momentos

mas eles tiveram o valor de
uma eternidade e por isso não

• consigo te esquecer

DE ROSANE
PARA DANIEL
Você e sol Eu sou a lua no eclip
se do amor. minha boca beija a
sua

DE MARCOS
PARA MÔN1CA
Alguém disse um dia quwe o
amor é tudo Que seu dominio é
tanto o nosso pensamento, nos
so corpo nossa vida, enfim Es-
sa magia gostosa, chamado
amor, e que sinto por você

DE M ARI AN A

I PARA: M1CKEI

Que os homerts aprendam a
; amar que os atraia e as mulhe
1 res se sintam cada vez mais
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DE LEO
PARA ELEN
VOCÊ É A BRISA QUE ACARICIA
MUSICA QUE EMBALA É A
AGUA QUE REFRESCA, NADA
DISSO POSSO SEGURAR

DE JOEL
PARA BRANCA
A SINCERIDADE E A PROVA DE
UM AMOR VERDADEIRO

AO TENTAR DEFINIR O AMOR.
TODOS NÕS ENCONTRAMOS
DIFICULDADES
SÓ MESMO OS POETAS E OS
APAIXONADOS SABEM FALAR
DO SEU SOFRIMENTO MAIOR

QUE SENTE O CORAÇÃO HUMA
NO, EU COMO NÁO SOU POETA,
NEM ESTOU APAIXONADA
ACABO AQUI O MEU RELATO

PARA ALGUÉM QUE ESTA DEN

TRO DO MEU CORAÇÃO

FRA
Te encontrei inesperadamente.
Como se fosse a vida, que não

tem hora para chegar E não

quero perdê-lo por nada Te
amo
PEQUENA

MARCO
O Amor que sinto por ti e tào

grande, que tenho vontade de

gritar para o mundo todo ouvir
te amo
DULCINÉA

PIMENTINHA
Você me abriu vários caminhos,
um deles foi a felicidade de
compartilhar esse nosso amor
XANDE

CLEIDIMAR
Gosto tanto de você que as vezes
atpé esqueço que eu existo
ELIANA

ÉDISON
as gotas de orvalho das flores
sào como o suor que emana do
seu corpo no momento em que
nos amomos
UNDALVA

GUTEMBERG
Amar é uma viagem a ser feita
com alguém comquem desfru
tamos uma entrga e desvenda
mos os mistérios que ela nos
apresenta a cada momento

Quer me acompanhar?
SIMONE

ANDRÉ
Você é como magia, como fan
tasia em minha imaginação, é
fantático saber que essa magica
é ral e que nosso amor existe e e

puro e cheio de prazer
MÁRCIA

ROGÉRIO
Tentei escrever muita coisa
mas acabei descobrindo quwe
amar é muito mais sentir do
que dizer
ADRIANA

SOLANGE
Passamos pouco tempo juntos,
mas tempo suficiente para você
me fazer feliz Te amo muito

JOSÉ

RAMBO
O momento que nada mais im

porta, nada mais existe, e o mo
mento em que estou junto de
você
PRETA

ROBERTA
Eu queria dizer ao mundo bem

alto o quanto amo você é o meu
mundo eu digo baxinho só pra
você TE AMO
JÚNIOR' 

NÃO TE QUERO POR UM DIA
NÃO TE QUERO POR UM ANO
EU TE QUERO POR TODA VIDA
TE QUERO POR QUE TE AMO
ZÉ LIA

LÉO
Náo importa os problemas eu
sou a sua e você é a minha

SOLUÇÃO1
HELEM

SUELEM
Poderia dizer muitas coisas,
mais prefiro resumir em três pa
lavras " EU. TE. AMO".

f7' 
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FAÇA 0 SEU RECADO

SENTIMENTAL GRÁTIS

LIGUE P/232-6710

GRUPO

ÉRAMOS

FELIZES

A oportunidade de

lembrar o romantis-

mo que marcou ge-
rações.

Ofereça uma serena-

ta a pessoa que voçê

ama. Também faze-

mos músicas inédi-

tas

Repertorios p/ todas

as idades,preços po-

pulares.
LIGUE JÁÍ624 4401

De NELSON

para Caca

Por mais longe que

eu esteja jamais

deixarei de te amar,

pois a distância é

apenas uma

colocação

geográfica.

PRINCESA
PAULA
Após um ano de namoro você

j passou a fazer parte de minha
vida, e se algum dia deixar de
me amar ela não tera mais sen-
tido, pois seu amor é minha pró- (
pia vida

; FLÁVIO
j MARCOS

Se a paixáo há de ser provisória.' 
que seja linda e louca a nossa
História Um beijo
ANA CLÁUDIA
JOANA
Você sabe mais do que nin

guém que é a garota da minha
vida Por que você náo me tele
fona mais? Preciso lhe ver Te
adoro
CÁSSIO
MÁRIO
Quem ama náo desanima com
as eventuais derrotas da vida 

j
Por isso, vamos lutar juntos pa j
ra alcançarmos nosso maior ob f
jetivo sermos felizes juntos
CLÁUDIA
MONI
A mentira foi exposta, mas o ,
que importa agora è somente
nossa amizade Para todo
sempre.

ORAÇÃO
São Judas, glorio» Apòsfuto.

(M moio • amigo d« J»w o no«n«

do traidor M cana d* qm tossats
tsquocido por miitos ma* a Igreja
»o« honra • invoco untvoraalmonro

«orno o patrono no« casos dosospo-
rodos, na* nogódos tom remato

Rogai por ntm qut «ou Mo
mlMtdvolI
Faid u*o. tu vos omptora. d**t*

particular prevtMglo qu* vo* foi
concodldo d* troar vMvol • Irradia-
to auxilio, ond* o socorro d**apare-
c#u por compicto. A**l*tl-m* no*ta

grana* n*c**sldad* para qu* Ml

possa r*c*6*r as consoiaç6*s *
auxllo do Ctu wn todas as minhas

prsclsòds. a tributação* * sofrtmon-
to*, alcançando^» a graça d*
....(aqui fai-M o podido particular).
• para qu* *u posso louvar a D*u*
convosco * com todos os tMtos.

por toda a *t*mldad*
Eu vo* promotai 6 bondlto Judas.

I*mbrai-m* *ompio d**t* grond* ta-
vot * nunca dólar d* vo* honrar

como mou o*p*ctal o podoreso po-
trono. * tazor tudo o qu* **ttv*i ao
m«tj alcance poro Incentivar o do-
voçdo para convaoeo. Amtm

SAo Judas, ragal por nAs * por
todo* os quo vos honram « Invocam

o «osso auxlllol
(3 Pai Nosso. 3 Avo Marta * 3 Oldrio
ao Pai).

JONAS
MARCELO

. Lembra se dessa frase Percorre
rei o mundo á procura de al
guém. mas ninguém substituirá
você ? Incrível, o mesmo aconte-
ce comigo!
SANDRA
PAULO
Mesmo que você me diga que
sou um verso perdido num poe
ma sem tempo, eu lhe digo que
a vida é um poema, onde você é
meu tempo
SUSY
ROSA
Nem mesmo o tempo fez você
sair de dentro de mim... conti
nuo sentindo sua presença a
meu lado Quem sabe ainda nos
encontraremos?
FLÁVIO
LÚCIA
Todos podem ser como uma

pessoa qualquer, mas é nosso
intimo que faz com que sejamos
diferentes dos demais e de
todos
EDSON
WALTER
Náo percisa pemr no meu pé. e
só pedir a minna máo Afinal.
você conseguio balançar o meu
coração
MARTA
JOSÉ
Talvez a sua partida só tenha
feito aumentar o meu amor
Volta pra mim, continuo te

' 
amando

* DAS GAROTAS BANDEIRAN
TES P/ O GERENTE SIDNEY
Você é o gerente mais chic que
temos
Por isso te desejamos um Feliz
Natal, que você seja sempre es
se rapaz alegre, lindo e
maravilhoso.

De TAMAR para o meu grande
j amor PAULO ROBERTO
i Deieso que você venha realizar

todos os seus sonhos
Que DEUS ilumine todos os seus
passos para que você venha ter
sucesso e alegria São os votos
do seu grande amor

DE DALVA
PARA REGIANE
Você é uma garota super legal
Tô morrendo de saudade Volta
logo. tá?
Te espero.

WALDIR
A sensibilidade as vezes bate.
arromba portas e invade o meu
corpo de taí maneira que náo
posso me conter Entào, eu
atranspiro. choro e digo para
que percebas que em tudo isso
.bate um coraçao que te ama
MARA
ROSEANE
Encontrei em você uma amiza
de insuperável, é por isso que
eu jamais a esquecerei, onde

quer que nos encontremos.
ERTE
MAURO
Quando duas pessoas se amam.
elas não se submetem nem se
dominam, apenas se
completam
VALDECI
SANDOVAL
_untos venceremos as barreiras
e mostraremos ao mumdo que
nosso amor é maior do que
qualquer coisa
SANDRA
JORGE
Te amar é tudo aquilo de lindo
que sempre procurei Você vive

,em meu coração cada dia com
/mais intencídade Te amo
muito
ANA PAULA
CARLA
Eu te amo tanto que às vezes te

, nho medo que esse amor te su-
foque e faça com que fujas de
mim
CARLOS
JAIME
Enbora nada possa devolver as
horas que passamos juntos, náo
consigo esquec? um só minuto
delas..

NO TAOUI TUDO VOCÊ ENCONTRA
SEU VERDADEIRO AMOR
LHA NOSSA EDIÇÃO CORREIO SEN-
MENTAL" E VOCÊ ACHARÁ AQUELA
PESSOA 0UE V0CÍ 00ES REALMEN
TE ENCONTRAR

CRIS
ALESSANDRA
Todos cometem erros e eu co-
meti um Volte para uma pes
soa que te deseja demais
MARCOS
ROBERTO
Vamos enfretar todos os obstá
culos que estáo surgindo entre
nós, pois nosso amor e mais for

{ te do que tudo e eu tenho certe
za de que conseguiremos supe

i rar essa crise
1 CARLA

; NEY
' Náo importa o dia nem a hora.

[ mas quando for possível quero
te encomtrar novamente

, MÁRCIA
! LEIA

Tudo o eu quero é ficar o tempo
todo nos seus braços -Esqueça

I todo o resto e me procure
NEY
IENE
0 verdadeiro amor não é aquele quo
se alimenta do boêfos • carinhos,
mas oqu*l* qu* «porta a renuncia
• consogu* vlv*r na saúdads
LÉO
CARLOS
N*m qu* o tempo * a distancia dl-
gam não. nó* ainda nos
encontraremos.
BETE
TINA
A maior tdlcidad* é **nttr nos olhos
da p***oa amado qu* conseguimos
tazs-to f*Mz
RAUL
LAELSON
0 momonto qu* noda mal* Importar
nado mal* *«lsts, t a momtnto *m
qu* estou |unto ds voe*
MARTA
ANA CLÁUDIA
A slncsrtdad* * a prova a* uma
grand* amlzad*
LÉO

^5^1

PEÇAS INTIMAS — Vende-se à
preço de revendedor Os interes
sados. ligar 234 4098. falar d
Auréa ou na Rua 1 ° de Maio. 45
Presidente Vargas C (55).

PEÇAS DE VISOOSE - Vende-se.
nas cores: branca, preto e cinza
e uma peça de indeformável fi-
no Trat no fone: 244-2343. C
(55)

PREÇO DE REVENDEDORES -
Venae se calcinhas em lycra, di
reto Preço de Fabrica Fortaleza
Hotel Central de Manaus Tel
622 2600 C (04)

REVENDEDORES - Temos lin
dos modelos em viscose, seda e
javenesa Excelentes preços e
condições de pagamento Trat
fone 234 0896. C (55)

ROUPA ÍNTIMA - Vende-se
conj calcinhas sutiens de
3 000,00 e 3 500,00 Pagamento
50% á vista Trat Travessa Ma
ronba. n° 34 sala 11, Shopping
Brasil C (55).

ROUPAS DE COCRO LEGÍTIMAS
Modelos exclusivos, Jardinei

ra, Bermudas e Mini Saias e Tp
Fone 236 1407. C (55)

VESTIDO DE NOIVA COMPLETO
Vende-se. Vir 100.000 Procu

rar na Rua Parintins, n° 989 Ca
choeirinha Fone 234-9023. C
(55).

VESTIDO DE NOIVA - Vende-se
um n° 42. em tafeta bordado. d
enfeite de cabelo e luvas Vir
130 000.00 Trat fone 238-3234
C (55).

VESTIDO DE 15 ANOS - Vende
se um, servindo também para
noiva, lindíssimo todo em perola e organza pérola Trat fone
234 1687 C (55)

VESTIDO DE NOIVA - Vendese
um. lindo bordado a mão e gri
nalda Fone 234-5337 C (55)

VESTIDOS DE LANTEIOLAS -
Vende-se 2 e uma blusa Vir
240 mil Trat fone 233-7428 C
(55)

BIJOUTERIAS FINAS - Vende-se
pequeno lote. de Couro Cia. À
vista ou cartão Vir 295 mil
Trat fone: 651 3976. C (55)

ATENÇÃO VENDEDORES DE
CONFECÇÕES — Vendemos con
fecções. todos os tipos de eti

queta. vicose. jeans. seda Unho
e etc Infantil e adulto Vendo
no varejo e no atacado traba
lhamos d cheques predatados
Fone 236 4796 D (55)

CONFECÇÃO E CALÇADOS -

Compramos ponta de estoque
Trat fone 642 2033. D (55)

CONFECÇÕES EM IEANS -

Vende se etiqueta, exclusiva T

pelo fone 611 2805. D (55)

CONFECÇÕES NO ATACADO -

Macaquinhos. Vestidos Trapé-
zio. Conjuntos de Shorts e Ber
mudas e etc Preço do Rio. Ligue
611 2323 D (55)

CONFECÇÕES - Vende se carru
sas baby-doll, camisolas etc
Trat Rua Tappaiós. 276 Tel

| 
232-0257 D (55)

j ESTOQUE DE CONFECÇÕES E
: CALÇADOS — Vende-se, preço

especial p/ revenda Trat fone
625 3824 D (55)

ROUPAS DE UNHO - Vende-se
conjuntos, bermudas, blusas,
macaquinhas. vestidos trape-
zio Fone 651 1305 D (55)

VESTIDO DE NOIVA - Vendo
. um. lindíssimo, náo usado Vir.

300 000,00 Ligar p/ Marta fone:
237-6510. D (55)

QUTROS

VENDE-SE UMA COLEÇÃO DA
;barsa e uma coleção de no-
vo conhecer trat a d
FRANCISCA B3NE 236-4 346. A
(32)

VENDO 2 BETONEIRAS - Usa
das mas em ótimo estado, mod
580 1 auto carregáveis Vir.
1 400 000, cada Facilito Trat
fone 236 9366. d Amaral A

' 
se voçê é colecionador no

' vato de moedas e cédulas
NACIONAIS OU ESTRAGEIRAS -

E quer trocar suas repedidas Li-

gue para 233-9609. falar d Mi
; guel D (32).

VENDE-SE um ar-oondicionado de
18 000 BTUs, tratar 625-2093 fa
lar com Sr Paulo

FORNECEMOS SALGADOS DA ME
LH0R QUALIDADE COM 0 MAIS
BAIXO PREC0 DA CIDADE PARA
VERIFICAR. VISITA-NOS NA RUA
JOSÉ PARANAGUÁ, ENTRE JOA-
QUIM NABUCO E FLORIANO PEI-
XOTO. ESTACIONAMENTO
PRÓPRIO

VENDE-SE Um Voyage, ano 89
com vidro elétrico. ar
condicionado, com toca fitas, es
tado de novo 233-6516
VENOE-SE uma botija de gas valor
CrS 15 000 tratar fone 233-6516

r

|ra

59;

TECIDOS

vilfefez
•MCOWADOMA Dt TECIDOS vTCWk

£ ND COMERCIAL
Av Epominondoi 140

Fona (092)234 1113
Cep 69 007

ja da Inetaloçâo.99 Centro
Fone: (092)233 3716

Cep 69 010
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A espevitada Araci, a

empregada da Olga na no\4el£

O Dono do Mundo, caiu de 
fez

no gosto do público. Mas o ?

papel é fichinha para a atrrç

Betty Erthal que tem a maichria

das características da j

personagem. 
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Ele tem

28 anos,

é solteiro

e está com

a bola toda

em Amazônia,

onde

interpreta

dois papéis.

Marcos

Palmeira, na
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Hoje, Yara Cortes encanta o

telespectador como a tema dona Filó, de

Felicidade. Mas. em 20 anos de carreira,

esta grande atriz colecionou só

sucessos. PAOMA15
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domingo, 15 dezembro de 1991

AS EMOÇÕES QUE VIRÃO 
— 

(Novelas 
- 16/12 a 21/12)

4P*

GLOBO *18 horas

Helena dá à luz uma menina. Zé

Diogo é quem a leva para a materni-

dade e se comporta como se fosse o

pai da criança. Ataxerxes, Lídia e

Clarinha vão logo visitá-la, mas

Ametista se mantém distante. Só

aparece no hospital à noite e, embo-

ra tente aparentar indiferença, acaba

demonstrando a sua emoção. Cândi-

da também vai conhecer a pequena

Beatriz e se empolga com a garota,

sem saber que é sua neta. Já Débora

não esconde de ninguém que não

tem vocação para a maternidade.

Ataxerxes inaugura finalmente a

sua lanchonete, com uma grande

festa para os vizinhos. No dia se-

guinte, ele tem um infarto, mas é me-

dicado e logo se recupera. Helena

encontra casualmente Álvaro na ca-

sa de Cândida e, apesar de toda a

mágoa que sente, deixa que ele se-

gure sua filha.

Helena escolhe Zé Diogo e Lídia

para serem os padrinhos de Beatriz,

mas a grande surpresa do batizado é

a presença de Mário, acompanhado

de Chico Treva.

VJpfYJP

GLOBO • 18h50

Matosinho foge do circo e volta

para casa dos Matoso. Ele finge ter se

transformado num ser do mal para
tentar conseguir informações sobre

os planos macabros dos vampiros.

Na pousada, as crianças fazem uma

festa com a chegada da famosa ro-

queira Lita Ree. Ela traz uma música

para o disco de Natasha e ainda dá

uma show no circo Planador.

Vlad põe em prática mais uma de

suas vinganças. Aprisiona Gerald e

Scarlett. iniciando uma sessão de

tortura para durar toda a eternidade

mas é interrompido pela chegada de

Lipe e dos fantasmas de Eugênia e

Rocha, que usam os corpos de Na-

tasha e lonas. Os dois espíritos leva-

ram anos para se fortalecer e quase

conseguem espetar uma estaca no

coração do vampiro. Porém são im-

pedidos pela chegada do dr. Vicen-

te, que veio atender a um chamado

de Soninha. Vlad foge e os fantas-

mas desaparecem. Arrasado, o tera-

peuta ensina Lipe a trazer Rocha de

volta quando quiser.

w>
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SBT • 20 horas

Cirilo e Daniel descobrem o es-

conderijo de Paulo e avisam a pro-

fessora Suzana. A substitui í de Hele-

na vai investigar pessoalmente e

constata que a informação é verda-

deira. Conversa com Esteves e Amé-

lia, que compreendem o drama dos

pais de Paulo e o convencem a voltar

para casa.

Cirilo liga para Maria Joaquina a

fim de contar a novidade, mas ela

desliga o telefone antes que ele ter-

mine de falar. O pai da menina vê a

cena e exige que ela escreva um bi-

lhete demonstrando admiração por

ele ter encontrado Paulo Para ter

certeza de que a filha cumprirá a sua

ordem. Miguel pede para ver a res-

posta do menino. Maria Joaquina

engana o pai e traz um bilhete escri-

to por seu amigo Mário. Mas a menti-

ra acaba sendo descoberta e a garota
recebe um novo castigo ficando

proibida de passear por uri mês.

A professora Suzana pede aos pais

de Paulo que o recebam be n, apesar

da travessura. Finalmente. Helena

volta das férias.

DO «UNDO

GLOBO» 20h30

Incapaz de esquecer o grande

amor de sua vida. Rodolfo inalmen-

te decide fazer as pazes com Stella.

Ela e a filha vão morar n > aparta-

mento do empresário, para grande

alegria de Paulinho. Hercu ano pro-

põe a Teresinha que finj; ser sua

amante e em troca lhe proporciona

uma ótima situação financeira.

Judite consegue trazer Celeste de

volta ao Rio de Janeiro. Depois de

muita insistência, Olga convence a

moça a depor em favor de Felipe.

Umberto fica em primeiro lugar no

concurso de piano e ganha uma boi-

sa de estudos em Viena com duração

de dois anos. Mas ele se decepciona

ao saber que Yara não pretende dei-

xar o Brasil.

O homem misterioso entra no

apartamento de William e rouba os

SOO mil dólares que Tais estava es-

condendo. Em seguida, o delegado

Alceu recebe uma denúncia anõni-

ma apontando Beija-Flor como sen-

do o ladrão. Ele encontra a maleta

com dinheiro no quarto do rapaz e o

leva preso.

AMBIÇÃO

SBT • 21 horas

Alexandre se prepara para dar um

grande golpe. Ele pretende engravi-

dar Eleonora e. quando a criança

nascer, entregá-la a Vilma. dizendo à

verdadeira mãe que seu filho nasceu

morto. José Carlos vai à danceteria e

se encontra com Paulina. Mesmo

sendo ameaçados pelo gerente, que

garante ser o noivo da moça, os dois

passam a noite juntos.

Catarina visita a empresa e apro-

veita para chantagear Gustavo, caso

ele a denuncie como assassina de

Carlos. Ela ouve Vilma dizer à Madre

Superiora que está sendo traída e fi-

ca preocupada. Em seguida, a mege-

ra aconselha sua nora a tirar esses

maus pensamentos da cabeça.

Sem desconfiar de nada e igno-

rando a opinião de Esperança, sua

bondosa tia, Leonora se casa com

Alexandre, que arranja um falso juiz

para realizar a cerimônia. Durante a

viagem de lua-de-mel. eles se encon-

tram com uma amiga da família La-

rios. Aurélia. Ela pergunta ao rapaz

se sua mulher, Vilma. está bem.

SBT •21h30 horas

Apesar de saber que João Carlos

salvou sua vida. José Inácio se recu-

sa a perdoar o pai, lembrando o

quanto ele fez sua mãe sofrer no

passado. Na fazenda de Frederico.

Alberto comenta que. se o genro não

quiser ficar com a pequena Maria,

ele se dispõe a criar a menina como

se fosse sua filha de \erdade.

Internada em uma clínica psiquiá-
trica. Lorena é examinada por Fer-

nando. Ele conclui que a megera

não sofre de problemas mentais. Os

médicos sugerem um transplante de

medula como solução para a doença

de Marcos e que Germano seja o

doador. Dona Tilde entra em conta-

to com Vítor, pois quer saber sua

opinião a respeito dessa cirurgia.

José Inácio passa uma noite ao la-

do de Ivone, mas. no dia seguinte,

arrependido, pede que ela vá embo-

ra. Vítor se apaixona por Gabriela e

decide pedi-la em casamento. De-

sesperada e morrendo de ciúme do

ex-namorado, Maria diz a Vítor que
vai se casar em breve com Rafael.

MANCHETE • 21h30

Aos poucos, Mila começa a des-

vendar os mistérios da floresta.

Guiada por Caboclo, ela conhece

Daniel e sua mulher, Mariana. além

da corajosa Marlene. Em Cuzco,

Ryan pede ao Frei Simon que lhe

mostre o caminho para a Cidade Per-

dida. Encantado com a beleza e a

generosidade de Maria Luíza, Mr.

Yale demonstra interesse em namo-

rá-la, mas ela não lhe dá a menor

atenção.

Celestino tenta beijar Sunção, que
se afasta depressa. Andréa reclama

da falta de carinho por parte de Lú-

cio e ele responde que não está

acontecendo nada de grave. O Co-

mendador volta para casa e se recu-

sa a permitir que Leninha vá estudar

na Europa, deixando Bárbara revol-

tada. O Velho observa quando Harry

e seus homens abrem uma enorme

clareira no meio da mata.

Depois de discutir com um comer-

ciante, Lúcio é levemente ferido na

cabeça e Olinda o ajuda a se recupe-

rar. O Velho da uma bebida mágica a

Mila. que tem uma estranha alucina-

çao e se vê beijando Lúcio. F.la tam-

bem encontra, dentro de um baú an-

tigo. o diário de Caio Mangabeira,

filho do poderoso Comendador, em

que ele relata suas aventuras vividas

na França.
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Se um Marcos Palmeira já 
atrai muita gente, 

imagine

em dose dupla. O rapaz interpreta dois papéis 
na novela Amazônia, da Manchete. No

passado 
ou no 

futuro, 
ele promete 

deixara mocidade louca

MARCOS MAYNART

Parece 

estar sendo mui-

to fácil para Marcos

Palmeira interpretar

dois papéis na novela

Amazônia, da TV Manchete. Ele

sempre esperou por essa opor-

tunidade e, agora que surgiu, a

agarrou com unhas e dentes.
"Acredito 

que a minha vez está

chegando e sei que, modéstia a

pane, todos os trabalhos que

realizei em minha curta carrei-

ra levaram a isso", diz o ator.

Aos 28 anos, do signo de

Leão com ascendente em Pei-

xes, Marcos possui as caracte-

rísticas ideais para se sair bem

como Caio, um fotógrafo do

passado que deseja resgatar a

selva e transformá-la num pa-

raíso onde todas as raças pos-

sam conviver em harmonia, ou

como Lúcio, um rapaz urbano

da Manaus de 2010, chefe de

uma gang que procura desço-

brir a sua verdadeira origem.

Confiante, ele diz que a no-

vela tem tudo para ser um su-

cesso. 
"É 

um privilégio partici-

par desse projeto, que é com-

pletamente inovador dentro da

televisão brasileira e, quem sa-

be até, do mundo. Todos os

atores que entraram de cabeça

não estão preocupados em

aparecer, ou mesmo em lutar

pelo mercado de trabalho. Nós

queremos é que a realização de

Amazônia dê certo, pois a his-

tória é muito interessante", afir-

ma.

É a primeira vez que Marcos

Palmeira é o protagonista de

uma novela, mas procura não

cultivar o estrelismo. 
"Nunca

me coloquei como coadjuvante

e nem analiso o que venha a ser

um papel principal. O impor-

tante é não ficar puxando esse

carro sempre. O bom em tudo

isso é que sempre me senti fa-

zendo um grande personagem,

até mesmo em participações

bem menores no cinema, ou na

tevê."

DONO DAS TELAS

Na década de 80 e parte de

90, ele esteve em quase todas

as produções cinematográficas

nacionais: participou de mais

de 18 filmes, sempre dirigido

por feras como Nélson Pereira

dos Santos, Cacá Diegues, Wal-

ter Lima Jr. ou pelo pai coruja

Zelito Viana. 
"Essa 

época foi

muito importante para mim. Eu

não fiquei parado na janela

vendo a banda passar. Aceitei o

que surgia, pois queria apren-

der com esses mestres. De to-

dos os filmes que fiz, o que eu

acho que mais se destacou foi

Dedé Mamata. Nele, consegui

uma performance parecida

com a do matuto Tadeu da no-

vela Pantanal. O processo de

criação ator/personagem preci-

sa ter harmonia, senão nada dá

certo", acrescenta.

Apesar de tanto trabalho (ele

também atuou em fitas como

Stelinha, Barrela e Vai Traba-

lhar Vagabundo II), Palmeira

nem chegou perto de ficar rico.

"Você 
acredita que até hoje não

deu para comprar um carro?

Como os preços aumentam

neste País! Tudo o que tinha

economizado nos últimos dez

anos, gastei nos Estados Uni-

dos, quando fui para Berkeley,

em São Francisco, e passei seis

meses estudando inglês. Além

disso, consegui freqüentar al-

gumas aulas de cinema em

Cuba", conta.

INTERNACIONAL

Parece que esse investimen-

to vem dando frutos. Recente-

mente. Palmeira esteve num fil-

me, dirigido por Arnaldo Jabor,

para a tevê Inglesa, chamado

Amor à-Primeira Vista. E tam-

bém fez parte, ao lado da atriz

Irene Papas, do elenco da pro-

dução francesa Os Cavaleiros

dos Olhos Verdes. Irene elo-

giou o seu desempenho.

Porém, mesmo tendo conta-

to com tantos artistas, conside-

ra o tio, Chico Anysio, o melhor

ator do mundo. 
"Não 

é por ser

sobrinho dele, mas o que ele

realiza hoje em dia ninguém

consegue fazer melhor". Só

que, em matéria de humor, não

puxou em nada o parente fa-

moso. 
"Não 

sei contar sequer

uma piada Não levo o menor

jeito. Eu esqueço logo depois

de me contarem".

Solteiríssimo, Marcos está

mesmo é apaixonado pela car-

reira. Confessa que evitou

maiores compromissos para

não entrar em conflito. 
"Já 

bas-

tam os anos de análise. Narea-

lidade, eu não achei uma pes-

soa que pudesse me amar. Tal-

vez tenha até encontrado e não

deu para conciliar o afetivo

com o profissional", analisa.

Esse pedaço de mau cami-

nho, de lm78 e 72 quilos, faz

questão de frisar que, para
manter a bela silhueta — 

que

vem sendo disputadíssima em

Manaus —, 
pratica natação

quase todos os dias, na acade-

mia de Rômulo Arantes. Nos

momentos de folga das grava-

ções não perde a chance de um

joguinho de bola. Torce pelo

Vasco da Gama. Só que detesta

malhar, porque não gosta de

pegar pesos. Acha que estraga-

ria o visual. Tem razão!
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• O que tem de

curioso roendo as

unhas não está no

gibi. Vale até um

prêmio para saber

qual foi o motivo

da gargalhada da

exuberante Valéria Monteiro (fo-

to) no ultimo Fantástico, quando

lia um texto sério. Pelo visto, o hu-

mor anda em alta naquele estúdio

ou então ela renovou ò seu contra-

to com a emissora, que vence em

janeiro.

• Acredite se quiser. Nicole Puzzi

confessou dia desses que adora

escutar o rock debochado do con-

junto Ultraje a Rigor, e que sente

uma grande admiração pelo Ro-

ger. O mais interessante é que a

atriz possui uma fotografia do can-

tor em seu camarim no teatro

Mars. onde ela se exibe toda nua

na peça Sauna, que estreou esta

semana. Completa dizendo que o

roqueiro sempre lhe causa fris-

son toda vez que o encontra nas

badalações paulistas.

• Quando a gata Vera Zimmer-

mann costuma sair do Teatro de

Arena, no Rio. logo é assediada

por uma legião de fãs. na sua

maioria adolescentes. O mais inte-

ressante que ela anda acreditando

que está com essa bola toda.

• Beatriz Lyra

(foto), a Almerin-

da de O Dono do

aprontou

esta semana o

maior auê num

shopping center do Rio de Janeiro.

É que a sua personagem tem feito

muito sucesso entre as senhoras e

todas queriam autógrafos. Só que

a madame deu uma de estrela e se

limitou a falar de outras coisas.

A 

pupila 

do Talma

• Pelo visto, a próxima novela do

horário nobre global promete

muitas novidades. O maior exem-

pio é o troca-troca de títulos que,
segundo consta, surpreendeu até

o autor Aguinaldo Silva. Ele come-

çou a escrever Garimpo, precisou
mudar para Resplendor e. nem

mesmo havia se adaptado a Fruto

Proibido, descobriu que sua histó-

ria será chamada de Pedra sobre

Pedra. É mole?

â» 

Quem vê o ator

Jonas Torres con-

tracenando com a

bela Luciana Ven-

dramini (foto), em

Vamp. logo pensa

que os dois estão se dando muito

bem. Ao contrário. Jonas confes-

sou para um amigo que nào vê a

hora de terminar as cenas, pois

não agüenta a falta de talento da

moça.

• Na contagem regressiva para o

final das gravações de O Dono do

Mundo, há gente na produção da

novela com motivos de sobra para

querer comemorar. A equipe está

louca para se livrar da estrelíssima

Malu Mader. A moçoila dá chili-

ques até mesmo com a própria

sombra. Malu pode ser bonita,

mas, em compensação, e muito

chata.

• Jacqueline Lau-

rence (foto), a Zo-

raide de O Dono

do Mundo, que

costuma dar aulas

de etiqueta para

amigos, se esquece, na vida real,

que é muito feio usar fio dental

após as refeições bem na frente de

pessoas de bom gosto.

• Muitos apostam que Renata Sor-

rah não vai dar conta do recado,

como Pillar Batista em Pedra sobre

Pedra, a próxima novela das oito.

Aconteceu ontem no Teatro

da Cultura Inglesa o primeiro

ensaio de Macbeth, que conta

com Vera Fischer, Antônio Fa-

gundes e Stênio Garcia (foto)

nos papéis principais. Além

de um elenco da pesada, a pe-

ça tem como mérito o fato de

trazer Stênio Garcia de volta

aos palcos após 21 anos de

ausência. A estréia está previs-

ta para março de 92.

Stênio ataca

de Shakespeare

Barriga

de pizza

A verdadeira razão pela

qual o diretor Jorge Fernan-

do tem engordado demais

nos últimos meses foi desço-

Adivinhem quem é o peixi-

nho dourado do diretor Ro-

berto Talma (na foto com Sil-

via Pfeifer). Acertou quem

pensou na atriz. Afinal de con-

tas, foi ele quem a descobriu

para a minissérie Boca do Li-

xo. Por isso, Sílvia é cercada

de mil carinhos, não fazendo

uma cena sequer sem antes

consultar o seu guru. Nas gra-

vações de Perigosas Peruas,

que aconteceram recente-

mente em São Paulo, isso era

bastante evidente. Será que o

elenco ainda não percebeu?

Tem gatuno

no camarim

berta e revelada pelos atores

de Vamp. Todos chegaram à

coi iclusão que Jorginho an-

da tbusando das pizzas, que

costuma comer antes, du-

rante e depois das grava-

ções. A turma até contou 30

pedaços num só dia. Por is-

so, Jorginho está tão obeso.

A maldição

será maligna

Tem muito global morren-

do t e medo até de entrar nos

estúdios de Vamp De uns

tem]ws pra cá. aconteceram

vários acidentes com atores e

o pessoal começou a achar

que a culpa é da novela, que
invoca sempre as forças do

mal e pode ter carregado o

amb ente de energias negati-

vas. Na semana passada, um

dos técnicos também se ma-

chucou e levou seis pontos
entre os olhos, quando da ex-

plosao de um dos efeitos es-

peciais.

Tamara Taxman (foto), a

ex-Dolores Estrada, que agora

virou cantora country. ficou

muito pê da vida com a segu-

rança do Teatro Zaccaro. É

que, enquanto a moça se

apresentava num programa
sertanejo da TV Record, al-

guns ladrões surrupiaram vá-

rios modelitos seus que esta-

vam no camarim. Dizem até

que isso tem sido comum na-

quele local Fica então o aviso

aos freqüentadores.

• O gatinho Fábio Assunção

anda muito bravo com os co-

mentários de gente que. segun-

do ele. alem de não fazer nada

.na vida, vê tudo errado. Aquele

papo que ele costuma esquecer

o texto e chega atrasado às gra-

vações não está com nada. Fá-

bio jura de pés juntos que passa

por um momento muito bom

em sua carreira, onde compor-

lamentos assim não tém vez.

• Quem quiser encontrar Da-

niel Dantas, o Júlio da novela

das oito, é só dar um pulo todas

as tardes em Ipanema. Ele cos-

tuma comer doces numa pada-

ria antes de entrar no Teatro

Cândido Mendes, onde faz um

De última hora

suces.K) danado com a peç a Va-

mos !-air da Chuva Quando a

Bomba Cair

• A a >resentadora Fátima Ber-

narde;- deixou muito neguinho

babando ao exibir seus dotes

de balarina na mensagem de

fim de ano da Globo. Apesar

disso, seu clip está muito longe

de ser o mais cotado para me-

lhor da série. Por exemplo, o de

Reginaldo Faria, tocando violão

ao estilo Paco de Lúcia, e liem

mais interessante.

• Solange de Castro Neves,

que ajudou a escrever Brega e

Chique. Que Rei Sou Eu? e Meu

Bem, Meu Mal, entre outras, es-

tá lançando amanhã o livro

Maktub, que conta com o pre-
tacio da novelista Ivani Ribeiro.

K obra desvenda alguns rituais

ciganos:

• Com a volta em breve à te-

linha da beleza da atriz Maria

Cláudia, o público está curioso

para saber quando é que o ator-

galã João Paulo Adour vai dar

ao ar de sua graça.
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Os aniversariantes de /5

a 21 de dezembro já

estão separando seus

modelitos para a festa de

arromba que prometem

realizar. Uns irão

comemorara data em

casa. e outros querem

mais é sair com os

amigos para uma boate.

O importante é

entrarem em idade

nora festejando com

bastante alegria. Anote

em sua agenda

Cristiana: festa no Rio

15 (hoje) 
— As atrizes

Cristiana Oliveira e Adriana

Esteves e a paquita Catuxita

16 (amanhã) — A atriz

Luciana Braga

17 (terça)—O cantor

Gilliard e o humorista Tião

Macalé

18 (quarta ) 
—A atriz

Leina Krespi

21 (sábado) 
—Os atores

Ivan Cândido e Norma

Geraldv

JEjK v sf V

Adriana; gata lindona

00

JORNAL DO COHHERCIO - Página 5

r J a n LA I N D I S C R T A

Marcos Winter e Maitê

Proença: 
"Ta 

difícil

chegara um acordo,

então você vai pra lá e

eu vou pra ca. .4 gente se encontra

tia próxima novela da Globo

¦Lrl

Mir >

Cláudia

Ohatia: 
"É

isso que da

ficar

brincando de

fantasma 
na

novela. O

povo do além

não deve

gostar de

provocações,

não acham?"

"Desafio 
qualquer diretor

de cinema ou de teatro a dirigir

um capítulo de novela

no mesmo tempo em que eu dirijo"

(Jorge Fernando, querendo
se comparar aos grandes mestres)

"A 
novela entra na casa

de 60 milhões de pessoas e

elas, por isso, se sentem donas

dos personagens e de toda a trama"

(Dénis Carvalho, analisando a

personalidade do telespectador)

"Tenho 
120 centímetros de

cintura A medida exata de duas

belas e sensuais misses, só

que numa só! Isso não é ótimo?"

(Leonor Corrêa, assumindo
numa boa seu corpinho)

Antes...
e depois

CJKS&
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Com 

essa cara rechonchuda.

Otávio Augusto parece que

entrou no íormol e envelheceu

muito pouco. O tempo passa e

ele continua praticamente com o

mesmo rosto de quando fazia

pane do elenco de apoio da

Globo, na época em que a

emissora ainda engatinhava.

Deixou de lado as roupas pretas
dogarotão para assumir um jeito

mais descontraído. *e arrumando

nas camisas coloridas. Hoje.

como o Matoso da novela Yamp.

não consegue assustar nem um

garotinho com aqueles

dentinhos fajutos de vampiro.

' Mvfij 11 f ,• i j »;
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Cartas

A palavra é sua.

Estamos abertos a

quaisquer críticas,

sugestões, bate-papo,

comentários etc.

sobre televisão.

Não se esqueça

de colocar seu nome

e endereço completos

Clip Trip

"O 
leitor Wagner Alberto Al-

ves de Assis disse na edição

do dia 3 de novembro que

não agüenta mais o Clip Trip

por passar diariamente o New

Kids, dizendo que eles são

chatos. Se ele não gosta, pro-
blema dele, pois existem mi-

lhares de fãs que não vão en-

joar nunca dos garotos. Eu

quero quebrar a cara desse

Wagner. Falou mal do New

Kids está ferrado." (Patrícia

Trajano — Centro. Capital)

• Olha a baixaria, Patrícia!

Não precisa rodar a baiana

porque o Wagner não gosta
do New Kids. Ele tem o direi

to, né? E nós damos espaço

para os dois lados.

Felicidade

"Estou 
adorando a novela Fe-,

licidade. Manoel Carlos e a

Rede Globo merecem para-
béns pelo excelente texto e as

belas imagens mineiras. O

elenco, em especial Maitê

Proença e EdneyGiovenazzi,

está impecável desde o iní-

cio." (Mirza Aparecida de

Souza — São Miguel Arcanjo,

SP)

• Fica aí o seu elogio, Mirza.

De fato, para quem gosta de

novela leve, Felicidade é um

prato cheio.

Vamp

"Adorei 
a reportagem que vo-

cês fizeram com o Flávio Silvi-

no, o Matosão de Vamp. Só

falta agora vocês entrevista-

rem o gatinho André Gonçal-

ves, o Matosinho da mesma

novela, para eu ficar superfe-

liz." (Kelly Patrícia da Silva

— Itaquera, Capital)

• Kelly, o Matosão é uma

atração fatal para as garo-

tas, né? Quanto ao Matosi-

nho, prometemos ficar de

olho no menino para um ba-

te-papo. Aguarde novidades.

Elvis

"Simplesmente 
por ter errado

na maneira de me expressar e

pedir uma reportagem com e

não sobre a vida de Elvis

Presley, vocês precisavam me

dar uma resposta indelicada?

Me admira muito ver como

vocês tratam sarcástica e gros-

seiramente as pessoas que es-

crevem com a maior boa von-

tade, como foi o meu caso."

(Luciana Di Sanzo — Acli-

mação, Capital)

• Puxa, Luciana, não fica
brava com agente! Você mes-

ma reconhece que se enga-

nou e pediu uma matéria

com Elvis igual a que fizemos

com o Augusto Xavier, lem-

bra? O que você queria que a

gente pensasse? Não é neces-

sário levar tão a sério uma

brincadeira. Um pouco de

bom humor não faz mal a

ninguém.

Sabadâo

"Depois 
que começou o Saba-

dão Sertanejo, no SBT, a gente
mal consegue assistir ao Viva

a Noite. Nem bem começa já

acaba, pois eles cortaram a

maioria das atrações do pro-

grama de Gugu Liberato. A

emissora poderia trocar o dia

do Sabadão, pois assim teria

espaço suficiente para os

dois." (Cíntia Cristina Costa
— Guaianazes, Capital)

• Tat sua dica, Cíntia. Mas

eles precisariam também tro-

car o nome do programa.
Afinal, Sabadão de quinta-

feira, por exemplo, fica um

pouco estranho, não acha?

Fotos

"Eu 
queria muito que vocês

me mandassem fotos dos ato-

res Flávio Silvino e Fábio As-

sunção, o Matosão e o Lipe de

Vamp. Eu e minhas amigas es-

tamos querendo montar um

fã-clube dos dois. mas ainda

não temos nada para come-

çar. Contamos com a gentile-

za de vocês." (Eliana Januá-

rio — Sorocaba, SP)

• Eliana, infelizmente, nós

não temos autorização para

enviarfotos de nenhum ator.

Mas você pode solicitar dire-

famente a Rede Globo, aos

cuidados do Departamento

de Elenco. Anote o endereço:

Rua Von Martius, 22, CEP

22460, Jardim Botânico, Rio

de Janeiro, RJ

Gorgulho

' 
Por que vocês não colocam

na Vitrine uma foto do char-

inoso e talentoso ator Paulo

Gorgulho, que está ótimo co-

rno o Otávio de O Dono do

Mundo? Também queria mui-

to ler uma reportagem com-

pleta sobre ele." (Cristina Pi-

res da Silva — Guaianazes,

Capital)

O Gorgulho é mesmo um

£atão, não é Cristina? Fica aí

a sua sugestão e prometemos

istudar o assunto com cari-

tiho.

SBT

"Mão 
suporto mais o SBT. Eles

só passam filmes repetidos.

I ma vez o Silvio Santos disse

que um bom filme poderia ser

exibido 10 vezes, mas tem uns

que já foram programados

umas 20. Eles deveriam se

preocupar mais com isso. Será

que estão sem condições fi-

nanceiras para arrumar novas

a rações?" (Nilva Gonçalves
— Guarulhos, SP)

É mesmo, Nilva, tem fita

do SBT que periga até ficar

gasta de tanto que entra em

cartaz. Alô, seu Silvio, que tal

descolar umas novidades, só

para variar?

Cartas para DIÁRIO NA TEVÊ
Kua Major Quedinho, 28 - 5f andar

Centro - CEP 01050
São Paulo. SP

TELEMANIA

Como anda sua memória em relação aos

artistas e às novelas? Aproveite esta chiince

para conferir. O tema de hoje é a carreira de

Maria Padilha, a Karen de O Dono do

Mundo. Veja se você se lembra de alguns

momentos marcantes

desta grande atriz na tevê

— Qual foi a primeira no-

vela de sua carreira?

a) Água Viva

b) Brilhante

c) Louco Amor

— Em seguida, trabalhou

em que minissérie?

a) O Tempo e o Vento

b) Padre Cícero

c) Bandidos da Falange

— Qual era a profissão de

sua personagem em Eu Pro-

meto?

a) Secretária

b) Manequim

c) Cantora

— Em qual dessas novelas

da Manchete ela atuou?

a) Dona Beija

b) Marquesa de Santos

c) Corpo Santo

— Quem interpretou o ma-

rido da Amanda de Mico Pre-

to?

a) Tato Gabus

b) Marcos Frota

c) Miguel Falabella

— Na mesma novela, com

quem ela ficou no final?

a) Adolfo

b) Astor

c) Zé Luiz

Respostas: q — 9 e — ç, q — y 3 Z b-
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Agora que o gelo em torno

de Felipe Camargo começa a

derreter na Globo — ele en-

trará em cenas de flash-back

em Pedra Sobre Pedra — e

Vera Fischer (foto) é a estrela

de Perigosas Peruas, muita

gente imagina que está tudo

azul para o casal na emissora.

Mas não é bem assim: a alta

direção não pretende nunca

mais reunir os dois numa

mesma novela, para evitar

problemas. A última foi Man-

dala, onde se apaixonaram e

começou a confusão.

Reforço

no sutiã

Ninguém entendeu por

que, de uns tempos para cá,

Betty Erthal resolveu incorpo-

rar ao visual de sua persona-

gem, a empregada Araci da

novela O Dono do Mundo,

em tremendo decote. O pior é

que a atriz não é farta em ma-

teria de seios e percebe-se, ni-

tidamente, que ela andou co-

locando uns enchimentos na

área. Tipo da apelação boba!

Bandido

sem chance

Papo que corria solto, dia

desses, nos bastidores de O

Dono do Mundo: João Signo-

relli. atualmente vivendo o

Pinta, segurança de Hercula-

no. bem que merecia ter fica-

do com o personagem Ladis-

lau. que acabou sendo inter-

pretado por Tuca Andrada e

foi um dos pontos altos da no-

vela, inclusive na cena do seu

assassinato. Acontece que
Signorelli é um dos mais esca-

lados para papel de bandido

na Globo, mas na hora de vi-

ver um marginal de peso, fi-

cou de fora. Injustiça!

Tome Nota

Angela Corrêa, que interpre-

tou a Escrava Anastácia na minis-

série de mesmo título da Man-

chete, encerrou o desfile de mo-

das da Madame Rosita, em come-

moração ao centenário da av.

Paulista, vestida de noiva. Foi um

arraso!

Aos poucos. Zélia Cardoso de

Mello vai voltando ao visual mais

descontraído dos tempos em que

estreava como ministra da Eco-

nomia: estão retomando os cara-

cóis de seus cabelos e ela dá

adeus ao spray e penteados de

linha senhoril. Coisas do amor

ou de um novo cabeleireiro!

Confissões femininas de Hebe

Camargo: não sentiu os efeitos

da menopausa e sequer descon-

fiou quando estava gravida do fi-

lho Marc elo

. - •

Tem telespectador que fica

aflito ao ver Helena Ranaldi co-

mo Andréa na novela Amazônia,

da Manchete. Tudo porque acha

que a personagem seria ideal pa-
ra Luciene Adami, mas a emisso-

ra preferiu a cópia da atriz. Tem

sua lógica.

Pela primeira vez. Roberto

Carlos permitiu que se usasse

preto no cenário de seu especial

pela Globo, mas só no show da

noite. Durante a tarde do dia 25.

o palco do Teatro Fènix. de onde

o rei comandará o espetáculo,

será totalmente branco.

O cantor Sandro Becker assi-

nou contrato com a gravadora
RGE e ganhou um ônibus novi-

nho em folha. O artista, que pas-
sou as duas últimas semanas em

São Paulo, já foi para o Nordeste

e só volta em janeipn.

Uma bronca »

de peso

- BH

Dizem que Chico Anysio

(foto) está doido para fazer as

pazes com o Jô Soares, a

quem chamou de preguiçoso,
tempos atras, por ter ficado só

c< >m o programa Onze e Meia

e acabado com o humorístico

\ eja O Gordo Mas ate agora

l<1 não se mostrou sensibiliza-

do em retomar a amizade e

muito menos em convidar

Anysio e Zélia para uma en-

trevista. apesar de o casal ser

o mais entrevistado do mo-

mento. A bronca é pra valer!

Esconderam

a pianista

Glória Menezes (foto) ficou

numa situação delicada com a

mensagem de final de ano da

Globo, onde aparece tocando

piano. Tudo porque suas

mãos são focalizadas apenas

uma vez no teclado e o resto

do tempo as imagens são da

atriz vista pelo ângulo da cau-

da do instrumento. Daí. mui-

tos começaram a achar que
ela não toca coisa nenhuma e

que tudo não passa de truca-

gem quando, na verdade,

é uma eximia niânisrV

MARISA R\)A GABAGLIA
jjV/CRfTICA 

Bruna sem expressão

O programa Gente de

Expressão estreou sába-

do. dia 
- 

na Manchete, à

0h30, apresentado por
Bruna Lombardi e dirigi-

do por Tadeu Jungle. A

equipe o definiu como

talk-show. o que definiti-

vãmente ele não é. A pro-
dução independente de

Jean Manzon, a trinta mil

dólares por entrevista,

merecia uma profissional

do ramo, ou alguém mais

experiente.

Por muito menos. Mari-

lia Gabriela faz um traba-

lho perfeito, inclusive

com personalidades inter-

nacionais, só perdendo

para Jô Soares, esse sim. o

mestre do talk-show

O furo — ser a primeira
equipe de televisão a en-

trevistar o duro e inacessí-

vel cineasta Oliver Stone

sobre sua vida pessoal e o

último filme que acaba de

dirigir, J.F.K., sobre a vida

de John Kennedy.que es-

tréia nos Estados Unidos

no més que vem — valeu

o programa.

A bela Bruna, uma mo-

ça inteligente, é uma boa

escolha. As perguntas que
laz também são apropria-

das. Acontece qúe tem

que sair da imobilidade,

v iver a entrevista, se sol-

tar. porque ela não esta

pesando,- esta- exercendo •

ceis. que é o de entrevistar

na televisão. Ele exige cul-

tura. audacia, perspicácia,
inteligência, humor e sen-

sibilidade para chegar aos

touchés sem perder a

classe.

Essa arte Bruna precisa
exercitar mais, bem mais.

Falta expressividade no

seu rosto quando pergun-

ta ou escuta, uma vivaci-

dade e cancha que su-

plantem a beleza ou os

cabelos jogados para cá

ou para lá. A entrevista

também pode ser mais

cuna. mais ágil. menos

carregada de imagens que
acabam por quebrar a in-

timidade e dão um ar de

documentário.

Oliver Stone. um era-

que na frente ou por trás

das cã meras, faz pausas,
reflete, instiga, 

"interpre-

ta" o que diz. No contra-

ponto. Bruna, belíssima,

fica paralisada como uma

colegial que decorou o

vestibular sem assimilar o

conteúdo das perguntas.

O inacreditável, no en-

tanto, ocorreu na edição.

No final da entrevista. Oli-

ver Stone premia Bruna

com essa pérola de mau

gosto: 
"Mais 

de uma hora

perguntando, como você

é cansativ a! Você também

e assim na cama?" Isso

nunca poderia ter ido pa-
nr o ar.* Foi um eõchilo 

"

0

¦¦ BH
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REGINA d ALMEIDA

O F.rthal vem dos avós ale-

mães, mas Betty nasceu mes-

mo em terras tupiniquins.

mais precisamente em Bom

Jardim, no Estado do Rio dt

Janeiro, onde morou até a

adolescência. F foi na peque-

na cidade do Interior que a

atriz começou a se delinear,

influenciada pelos filmes da-

quele tempo.

— Eu morava ao lado do

cinema, que estava sempre

com as portas laterais abertas

porque não tinha ar refrigera-

do. Então me equilibrava nu-

ma janelinha da minha casa e

ficava vendo artistas como

Clark Gable. Greta Garbo e

Robert Taylor, completamen-

te extasiada. Quando não ha-

via sessão eu procurava imitar

as cenas, além de fazer teatri-

nho, com cortininha e tudo.

Isso lá pelos cinco, seis anos.

O privilégio de dar uma es-

piadela nas películas da época

não foi o único. De quebra,

Betty morava numa casa enor-

me, com direito a um pomar

com 20 qualidades de frutas e,

principalmente, espaço de so-

bra. 
"Eu 

brincava muito com

terra, fazia estradas para carri-

nhos, construía cabanas. Era

uma coisa criativa, porque

não existia televisão, e tam-

bém muito saudável, pois os

alimentos não tinham agrotó-

xicos. Era outro papo", lem-

bra.

Os bons tempos ficaram

para trás, mas Betty hoje pode

se dar ao luxo de residir num

tranqüilo bairro da Zona Nor-

te carioca — Vila Isabel —,

para onde se mudou desde

que ficou grávida de Pedro,

que está com 14 anos. O filho-

te é outro motivo de felicida-

de, 
"embora 

ele não saiba di-

reito o que é ter uma família

como eu tive, com pai, mãe e

três irmãos", diz, explicando

que Pedro, como qualquer

menino da sua idade, ainda

sente a separação do pai, o

diretor de televisão José Ro-

berto Mendes. A união da

atriz acabou há onze anos, e

ela nem pensa em repetir a

experiência de viver com al-

guém sob o mesmo teto:

— Tenho um pouco de me-

do de casamento porque ele

acaba com o que acho mais

bonito no amor, que é aquela

coisa de você se arrumar para

se encontrar com ele, ter sem-

pre novidades a contar Tudo

fica muito sem charme e ba-

nal, todo dia é a mesma coisa

e você termina não tendo sur-

presas, vão diminuindo os

mistérios do cotidiano. Aí fica

difícil manter a relação.

CHEIA DE ENERGIA

Fora isso, Betty Erthal é

uma alegria só, estampada no

riso solto e constante, que

combina e muito com um pi-

que a toda prova. A atriz, lite-

ralmente. está sempre a mil, a

começar pelo trabalho, que

inclui a novela O Dono do

Mundo, na Globo, e o espetá-

culo Trair e Coçar é Só Come-

çar, passando pelas atividades

nas baterias de duas escolas

de samba, pelas tarefas de do-

na-de-casa e mãe e, de que-

bra, por uma seqüência de

exercícios físicos capaz de

matar de inveja qualquer atle-

ta: são mil metros de natação,

além da ginástica em acade-

mia, cumpridos religiosamen-

*Mestre 
Matias

me leiKm

para o meio

da bateria,

colocando

um tamborim

nas minhas

mãos. Fiquei

encantada,

resolvi

aprender"

te todos os dias, sem contar

com as boas pedaladas que dá

pelas ruas de Vila Isabel. 
"Pos-

suo uma preocupação estéti-

ca, sim, porque não sou mais

nenhum brotinho", justifica,

acrescentando que uma coisa

puxa a outra: 
"Acabo 

comen-

do muito, em função de me

mexer demais. Tenho uma fo-

me de adolescente, em rela-

ção a tudo, comer e viver".

BOA DE SAMBA

Betty vai com a mesma se-

de ao pote nos ensaios da Vila

Isabel e da Cabuçu. todos os

fins de semana, quando em-

punha um tamborim com a

maior competência. Participar

de uma bateria era um projeto

antigo, concretizado há dois

anos:

— Eu já havia saído pela Ca-

buçu e fui chamada pela Vera

Fischer. Em 89, foi entregue o

troféu Dina Sfat, em homena-

gem aos atores e atrizes que

desfilaram. Quando fui rece-

ber o meu, revelei queminha

grande vontade era sair tocan-

do tamborim. Só que eu nun-

ca tinha manejado o instru-

mento. Nao teve problema: o

Mestre Matias me levou para o

meio da bateria, colocando

um tamborim nas minhas

mãos. Fiquei encantada, re-

solvi aprender e hoje ele fica

em lugar de destaque na sa-

la.

IMAGINAÇÃO

A paixão pelo instrumento

é tão grande que a atriz até o

levou para a telinha, através

da sua personagem em O Do-

no do Mundo, com a cumpli-

cidade de Gilberto Braga.
"Dei 

a sugestão e ele resolveu

usar, assim como umas dicazi-

nhas", conta. As dicazinhas

foram, na verdade, um perfil

inteiro da Araci, estruturada

com base na imaginação de

Betty.

— 
Quando li a sinopse, a

Araci cabia em duas linhas,

era apenas uma empregada

que trabalhava há 20 anos

com a Olga (Fernanda Monte-

negro), com quem mantinha

uma relação muito próxima.
Aí inventei um passado para
ela, que seria neta de um com-

positor da Vila Isabel. A mãe

dela era uma porta-bandeira e

se apaixonou por um músico

alemão que acabou se man-

dando, deixando a menina

para ser criada pelos avós. En-

tão ela cresceu no berço do

samba e por isso toca tambo-
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rim e v ai nos fins de semana

ao pagode. Sugeri também

umas gírias usadas no morro e

foi bom, porque o Gilberto

deu corda e a gente conti-

nuou em frente. Pena que a

novela esteja acabando. Já

morro de saudades da Araci, é

como se eu estivesse per-

dendo um parente próximo.
O entusiasmo pela perso-

nagem só veio reforçar a pai-

xão de Betty pelas novelas,

uma emoção adiada por lon-

go tempo, por puro receio.
"Trabalhei 

só em teatro du-

rante 20 anos, porque tinha

um certo preconceito em rela-

ção à tevê. Depois, percebi

que era medo mesmo. Agora,

com O Dono do Mundo, meu

terceiro trabalho, já me sinto

segura e estou adorando", re-

vela.

Antes ela atuou em Manda-

la (87), vivendo a mulher de

Tony Carrado (Nuno Leal

Maia), e em Kananga do Ja-

pão (89), pela Manchete, mas

somente agora sentiu o gosti-

nho da popularidade e da

identificação com a telinha.

Ao mesmo tempo, confessa

que seu coração também bate

forte quando pisa num palco.

A relação de Betty com tea-

tro é antiga e nunca foi inter-

rompida. Vem desde 1972,

quando estreou com o musi-

cal Capital Federal, de Artur

Azevedo. De lá para cá, foram

mais de 30 peças, entre elas

muitos sucessos de público e

crítica, como Fedra, É... (as

duas ao lado de Fernanda

Montenegro), Ensina-me a Vi-

ver, A Mente Capta e Lua Nua.

Por coincidência, ela vive

agora uma outra empregada

doméstica, a Olívia, protago-

nista da peça de Marcos Caru-

so, que já foi assistida pela sua

própria secretária, a Maria,

com quem Betty tem uma re-

lação que é uma verdadeira

cópia da fantasia. 
"A 

Maria é

mais velha que a Araci e a Olí-

via, e também mais calminha.

Mas a gente conversa muito e

cultiva a amizade a cumplici-

dade, como a Olga e a Araci.

Uma conta os problemas para

a outra, é ótimo."

¦-JJ-'
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QUINTAAMANHA

SEXTA

Vale a Pena Ver de Novo
Volta ao ar, de segunda

a sexta-feira, a novela Fera

Radical, onde a sobrevi-
vence de um massacre re-

torna ao locai do crime em

busca de vingança. Com
Malu Mader, José Maver e
Thales Pan Chacon Glo-

bo, 13h30.

Hebe Por Elas — Boa

oportunidade para se tirar

as dúvidas sobre a Aids no

debate que tem como con-
vidado especial o dr

Hduardo Cortes, coordena-

dor do programa de Doen-

ças Sexualmente Transmis-

síveis do Ministério da Saú-

de SBT, 22hl5.

Jô Soares Onze e Meia
O mecânico Aiexis Ro-

manov revela como pode
provar que e o legitimo
herdeiro do trono da Rús-
sia. Depois e a vez do dr
Roger Abdelmassih. espe-

cia lista em fertilidade mas-

cuiina Para esquentar a

noite, os Paralamas do Su-
cesso pintam por lá SBT,

23h30.

TERÇA

Canal Livre — Flavio Gi-
kovate reúne especialistas
em ecologia para discutir

se é possível morar nos

grandes centros urbanos
sem destruir o meio am-,
biente Bandeirantes.

17h30

Jô Soares Onze e Meia
— A deputada Rita Cama-
to dá o seu depoimento
sobre a CPI que investiga o
extermínio de crianças e

jovens. Também compare-

cem o educador Tomio Ki-
rushi e os integrantes do
MPB 4, que estão juntos há
26 anos SBT, 23h30

QUARTA

Documentário — Grafo-

logia e o significado dos
sonhos sào os dois temas
abordados pela reporta-

gem. que mostra o uso da

caligrafia na seleção de

pessoal em grandes em-

presas e como o ato de so-

nhar pode influenciar o

comportamento humano
Cultura. 20h05.

Futebol Internacional
— A Seleção Brasileira en-

tra novamente em campo,

dessa vez para enfrentar o

timedaTchecoslovaquia O

jogo sera realizado no Es-
tadio Serra Dourada, em

Goiânu- Globo, 21h<*5.

Fim de noite Rosa Ma

ria. uma das mais talento-

sas cantoras do Pais. inter-

preta clássicos do jazz e da
\1PB. Participações espe-

ciais de Guilherme Ver-
bvm.

AINDA HOJE NA TEVÊ

• Os Trapalhões — Numa sáti-

ra aos filmes de terror, a cantora

Rosana surge vestida de preto e

mostrando os dentes caninos

bem afiados. Ela contracena

com Paulo Reis, que imita o per-

sonagem Gerald, vivido por

Guilherme Leme na novela

Vamp, no episódio do Trapa Ho-

tel. Em seguida. Didi impede

que um homem fique enchendo

a cara no bar e o convence a ir

para casa cuidar do filho peque-

no. E Dedé, sempre pensando

em levar vantagem, consegue

roubar, com um fio de nvlon, a

salsicha do cachorro-quente que

Mussum tenta comer. Globo,

18h50.

Rosana

ataca de

vampira

no Trapa

Hotel

O agito do

Paralamas

do Sucesso,

na

Manchete

• Programa de Domingo —

Para quem gosta de polêmica, a

atraç.io é a economista Maria da

Conceição Tavares e a sua visão

crítica da* política econômica

brasileira. Já os que estão mes-

mo a fim de relaxar terão o novo

traba ho de Hermeto Paschoal.

apresentando uma música sobre

a aura de personalidades como

o pre iidente Fernando Collor e o

papa João Paulo II. E os mais

agitados podem curtir trechos

do show do Paralamas do Suces-

so nc Imperator, no Rio. No fi-

nal será apresentada uma mate-

ria abordando a origem da ener-

«ia. -das,, -pessoas iV^nçhett*..,

• Especial Milton Nascimen-

to — De bem com a vida, o can-

tor e compositor homenageia os

povos da Floresta, a natureza e

seus amigos. Tudo isso no show

gravado em março deste ano na

Enseada de Botafogo, no Rio. no

lançamento da Eco-92. A primei-

ra parte desse programa já foi

exibida no primeiro semestre

mas só agora a emissora apre-

senta a segunda com músicas do

seu LP Txai. que tem uma parce-
ria com o ex-RPM Paulo Ricardo,

outra com Fernando Brant e

uma composição dedicada aos

amigos Caetano Veloso e Chico

Buarque. Manchete, 21h05.

Milton,

um cantor

em

harmonia

com a

natureza

SABADO

Kliptonita — O novo e

polêmico clip de Michael

Jackson. Black or White. é

a grande atração do dia.
Logo depois. Serginho Caf-

fé traz o som dançante de

Crystal Waters e Banderas

Record, 15 horas.

Programa Livre — Pou-

co papo e música da me-

lhor qualidade no espaço

de Sérgio Groisman A agi-

tação vai ser total com a

presença dos irrequietos

integrantes do grupo Ba-

rão Vermelho SBT,

15h30

Enredos Paulinho da
V iola comanda um espe-
cia! que mostra a trajetória
do samba de quadra, pre-
cursor do samba enredo.

Ao seu lado estarão Marti-

nhoda Vila, Ivone Lara. El-
ton Medeiros e a Velha

Guarda da Portela, entre
outros Cultura. 21 ho-

ra»

A Praça e Nossa O e>

pinto natalino invade a

praça, onde Marcelo No-
brega. vestido de Papai
Noel. presenteia o peque-
no Buiu. que* simboliza to-

dos os meninos de rua

Muita emoção e música no
encontro de Carlos Alberto
com seus quatro filhos

SBT. >2hlS

Documento Especial

Com c> título de Verão a

Estação Tesão. Roberto
May a apresenta reporta-

gem sobre a época mais
sensual do ano, com seus

modismos, os locais mais

quentes da paquera e os

novos ritmos que surgem.
Manchete. 22h30

Com a 

palavra,

o 

governador

O governador de São Paulo. Luiz

Antônio Fleury Filho (foto),

enfrenta as cã meras do Cara a

Cara. hoje. às 23h30, pela

Bandeirantes. Em entrevista a

Marília Gabriela. ele fala sobre as

estratégias capazes de atenuar a

recessão brasileira, como o

Fórum Paulista de

Desenvolvimento. Fleury

também comenta a atual

situação política, dizendo o que

espera das próximas eleições

presidenciais, além de dar sua

opinião a respeito dos ministros

que compõem o governo Collor

e do papel do Estado na

economia. Num bloco mais

descontraído, o governador

revela de que maneira consegue

lidar com a difícil convivência

entre trabalho e família.

Milk Shake \ estida de
Mamãe Noel. Angélica re-
cebe seus convidados mui-

to especiais Lobão, Wan-

do Sidnev Majjal, Luís Me-
lodia. Vange Leonel e Or-
lando Moraes, alem do

conjunto I undo de Quin-
tai Manchete, 15 horas

Cinemania — Km ritmo
de festas, surgem trechos
dos filmes Natal Branco,

dirigido por Frank Capra. e
Esqueceram de Mim. alem

do* deliciosos desenhos

animados de Ví alt Disney.
Manchete. 1*" horas

Hollywood Rock In

Concert - O sh< >\v e ct>m

a superstar Madonna em
sua turné Blond Ambition.

grav ado em Barcelona, es-
te ano l ia arrasa cantando
Express Yourself. Causin a

Jake a_V irgin.

o

IE I
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OS FILMES MAIS QUENTES DA SEMANA

Um domingâopara ninguém botar defeito, com três atrações da pesada. O SBTtraz toda a magia

da História Sem Fim, enquanto a Globo mostra O Gigolô Americano e a Bandeirantes exibe Cotton

Club. Já, na terça, esta emissora traz Momento Inesquecwele, sexta, o imperdwelFannye Alexandre.

Para os românticos, duas opções agitam o sábado: Romeu eJulieta, pela Gazeta, e Inocência, na Manchete

4 
Jjf

~y* . 
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The Cotton Club, Estados Uni-

dos. 1985, 128 minutos. Direção:

Francis Ford Coppola. Com: Ri-

chard Gere. Gregory Hines. Dia-

ne Lane. Bob Hoskins. Superpro-

dução ambientada no bairro ne-

gro do Harlem, Nova Iorque, em

plena Lei Seta. No famoso Cot-

ton Club, o jogador profissional

Dixie Dwyer salva a vida do gân-

gster Dutch Schultz. mas em se-

guida se apaixona pela sedutora

amante do bandido, a cantora

Vera Cicero. Bandeirantes, ho-

je, 21h30

História

Sem Fim

The Neverending Story, Ale-

manha, 1984, 94 minutos. Dire-

ção: Wolfgang Petersen. Com:

Noah Hathaway, Barret Oliver,

Tami Stronach, Moses Gunn. Ga-

roto que acaba de perder a mãe e

não se adapta à vida escolar des-

cobre um mundo maravilhoso de

aventuras ao ler um livro mágico.

De leitor atento, ele se transfor-

ma em um dos heróis de um rei-

no cujo povo é ameaçado por

forças misteriosas. Para sua sur-

presa, o grande inimigo de todos

é o Nada. Baseado em romance

de Michael Ende. Não perca.

SBT, hoje, 22 horas.

O Gigolô

Americano

American Gigolo, Estados Uni-

dos, 1980, 116 minutos. Direção:

Paul Schrader. Com: Richard Ge-

re, Lauren Hutton, Nina Van Pai-

landt, Hector Elizondo. O jovem

Julian Key (Gere) ganha bem pa-
ra atender aos desejos de senho-

ras ricas, entediadas e de meia-

idade. Ele é um profissional bem-

sucedido, até que se apaixona

pela mulher (Hutton) de um po-
lítico e passa a enfrentar uma sé-

rie de problemas. Globo, hoje,

22h45

Corrida na

Correnteza

Up The Creek, Estados Uni-

dos, 1984, 99 minutos Direção:

Robert Butler Com: Tim Mathe-

son. Jennifer Runyon, Stephen

Furst, Dan Monahan. Sátira bem-

Fanny e Alexandre: a infância vista com sensibilidade

Richard

Gere

interpreta

um jogador
corajoso e

apaixonado

em Cotton

Club

feita ao excesso de competição

da sociedade americana. Equipe

de estudantes universitários e

outra formada por cadetes de

uma academia militar disputam

uma prova de canoagem. O que

deveria ser uma brincadeira se

transforma numa aventura vio-

lenta onde vale tudo para chegar

à vitória. Comédia que segue a

linha de Porky's Globo, ama-

nhà, 21h40.

Momento

inesquecível

Local Hero, Inglaterra, 1983,

111 minutos. Direção: Bill For-

syth. Com: Burt Lancaster, Jenni-

fer Black, Peter Riegert, Denis

Lawson. Comédia sofisticada.

com boas piadas e enredo bem

desenvolvido. Tudo começa

quando uma poderosa empresa

americana de petróleo decide

construir uma refinaria na costa

de Escócia. Os humildes habitan-

tes do local, no entanto, se

opõem ao projeto, criando mil

dificuldades para os estrangei-

ros. Só a presença de Burt Lan-

caster já vale o filme. Bandei-

rantes, terça-feira, 22 horas.

/

Um Agente na

Corda Bamba

Tightrope, Estados Unidos,

1984. 115 minutos. Direção: Ri-

chard Tuggle. Com: Clint Eas-

twood, Geneviéve Bujold, Dan

Hedaya, Alison Eastwood. O de-

Inocência, na Manchete

tetive de polícia Wes Block (Eas-

twood) percebe que se meteu

numa enrascada ao investigar

uma série de violentos crimes

contra prostitutas. Todas as mu-

lheres que procura são assassina-

das logo depois, o que demons-

tra que o criminoso segue os

seus passos. Ao mesmo tempo,

inicia um relacionamento com

uma bela terapeuta (Bujold) que

cuida de garotas vitimas de vio-

lència." Esse romance muda a sua

vida. pois é separado e tem duas

filhas pequenas para cuidar. Glo-

bo, sexta-feira, 22h30

Fanny e

Alexandre

Fanny och Alexan ler. Suécia,

França e Alemanha, 1982,180 mi-

nutos. Direção: Ingmar Ber-

gman. Com: Pernilla Allwin, Ber-

til Guve, Erland Josephson.

Gunn Wallgren Drama sensível

sobre a infância com alguns mo-

mentos de otimismo, tão raros

nas produções de Bergman, que

traz também toques autobiográ-

ficos do diretor. No início do sé-

culo, família de aristocratas sue-

cos é vista através das lembran-

ças de um garoto. Depois que

seu pai morre, a màe se casa com

um pastor autoritário e intoleran-

te, que transforma sua vida e da

irmã pequena em um verdadeiro

inferno. Bandeirantes, sexta-

feira, 01h$0.

Romeo and Juliet. Inglaterra e

Italia. 1968. 152 minutos Dire-

ção: Franco Zefnrelli. Com: Leo-

nard Whiting, Oli\ia Hussey, Mi-

lo 0'Shea. Michael York Bem-

sucedida versão para o cinema

da famosa peça escrita por NX il-

liam Shakespeare. No século XV,

em Yerona. norte da Itália, dois

jovens, Romeu Montecchio e Ju-

lieta Capuleio. se apaixonam

perdidamente. Como eles per-

tencem a duas famílias rivais, têm

de enfrentar a resistência dos

pais. contando apenas com o

apoio do generoso Frei Lauren-

ce. Gazeta, sábado, 21h30.

Cinderela

às Avessas

Maid to Order, Estados Uni-

dos, 1987, 92 minutos. Direção:

Amy Jones. Com: AHy Sheedy,

Beverly D Angelo. Michael On-

tkean, Valerie Derine. Ao contra-

rio da história tradicional no gê-
nero conto de fadas, a Cinderela

deste filme é rica, mimada e

egoísta. Fica pobre depois que
sua fada madrinha resolve mudar

a sua vida. Para sobreviver, tra-

balha como doméstica, mas só

dá fora, pois não sabe fazer nada

e ainda por cima se apaixona pe-

lo motorista Situações engraça-

das e o clima de romance garan-

tem um bom divertimento. Glo-

bo, sábado, 22h30.

Inocência

Inocência. Brasil. 1983, 118 mi-

nutos. Direção: Walter Lima Jr.

Com: Fernanda Torres. Edson

Celulari. Sebastião Vasconcellos.

Um dos momentos memoráveis

do cinema nacional, realizado

com mão de mestre por Walter

Uma Jr. No interior de Minas,

Inocência, garota bonita e recata-

da, adoece e é tratada por um

jovem médico. Os dois iniciam

um romance proibido, pois o pai

da moça insiste para que ela se

case com outro pretendente. Ins-

pirado na obra de Visconde de

Taunay. Manchete, sábado,

00h30

Esta programação è fornecida

pelas emissoras. Qualquer alteração
não é de nossa responsabilidade.

Confira a programação, diariamente,
na REVISTA do DIÁRIO POPULAR.
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Cotton

Club

Romeu e

Julieta
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ESCOLHA O SEU PROGRAMA DE HOJE

domingo, 15 dezembro ele iw 1

IBOPE

CULTURA

CANAL 2- TV Cultura

Ó7h40

08h00

09h00

10h0()

IlhOO

12h30-

13h00-

I4h00-

lôhOO -

17h00 -

17h30-

18h30-

19h00 -

20h00 -

21h00 -

22h30-

23hOO-

00h30-

Educação em Revista

Missa de Aparecida

Viola. Minha Viola

Os Bichos

Bem Brasil — lorjje

Benjor e Banda do Ze

Pretinho — ao vivo da

Cidade l niversitana

Viagens do Mimi

Primeiro Movimento

Matinê — Filme: Amor

Eletrônico

Grandes Momentos do

Esporte

GlubGlub

Planeta Terra

Mundo da Lua

Som Pop

Vitória

Campeonato Alemão de

Futebol

Jornal da Cultura

Domingo

Cine Brasil — Filme:

Vereda da Salvação

Ensaio — Francis Hime

07h00 -

07h30-

08h00 -

08h30-

09h00 -

lOhOO-

IlhOO -

12h00

22h00

OOhOO -

Educativo

Show de Notícias

Caminhoneiro Shell

Ursinho Puff

Padre Murphy

Os Fora da Lei

Combate no Vietnã

Programa Silvio Santos

Sessão das Dez — Filme:

História Sem Fim

Reprise da Sessão das

Dez

O

CANAL S - TV Globo

OShSO-

06hl0-

07h05-

07h35-

08h00 -

09h00¦

09h30

lOhOO-

10h35

llh25

12h20

13h 1S

15hS0

18hS0

20h00

22h30

22h <5

OOh^S

01h25

Educação em Revista

Santa Missa em Seu Lar

Globo Ciência

Globo Ecologia

Globo Rural

1 leroi Por Acaso

Alf. o E.Teimoso

Os Simpsons

Anjos da Lei

Osjusticeiros

Profissão Perigo

Temperatura Máxima —

A programar
Domingãodo Faustão

Os Trapalhões

Fantástico

Gols do Fantástico

Domingo Maior —

Filme: O Gigolô

Americano

Placar Eletrônico

Cine Clube — Filme:

Suplício de Uma

Saudade

Jorge Benjor

leva sua

ginga ao

Bem Brasil,

na Cultura

A

CANAL 7 • TV Hocord

06h30-

07h30-

08h00 -

09h00-

lOhOO -

IlhOO-

13h00-

14h00 -

lóhOO -

18h00 -

20h00 -

21h00-

22h00-

OOhOO-

OlhOO -

O Despenar da Fé

Programa Educacional

MEC

Show de Desenhos

Canta Viola

Brasil Rural

Desafio ao Galo

Zaccaro

Record nos Esportes

Cine Record — Filme:

Uma Batalha no Inferno

Cine Record — Filme:

Sodoma e Gomorra

Missão em Houston

Comando Noturno

Programa Ferreira Netto

Atavde Patreze Visita

Palavras de Vida

JA

CANAL» ¦ TVManchate

6b

CANAL II • TVOwta

09h00

09h30

09h45

10hl5

10h30

10h45

IlhOO

12h00

12h30

13h00

lóhOO

17h00

18h00 -

20h00 -

22h00

OOhOO

OlhOO

Encontro com Cristo

Um Pouco de Sol

Um Novo Tempo

Fé Para Hoje

L. B. V.

TVTour

Feira Livre do Automóvel

Domingo Vídeo

Pilotando o Fogão

Japan Pop Show

Mosaico

Gazetinha - Biblioteca

dos Desenhos

Animados/Gasparzinho

Cine Gazeta -1»

Exibição: O Maravilhoso

Homem que Voou

Cine Gazeta - 2*

Exibição: O Maravilhoso

Homem que Voou

Mesa Redonda

Primeiro Mundo

Encerramento da

Emissora

07h30 - Programação Educativa

08h00 - Sessão Animada

09hl0 - Estação Ciência

09h30 - Manchete Rural

10h30 - Sim Games de Gòtf

11 h25 - Mundo dos Esportes

11 h55 - Grande Slam — Tênis

lóhOO - Fórmula-3

l~h20 - Copa Brasil de Vôlei

19h30 - Programa de Domingo

21h00 - Boletim de Vôlei

21h0S - Especial Milton

Nascimento

22h05 - Grandes Momentos

Queens of Caracala

00h30 - Primeira Classe — Filme:

Hooper — O Homem

das Mil Faces

CANAL 13 • TV Bandelranta»

06h00 - Programa Educativo

06h30 - Igreja da Graça

08h30 - Está Escrito

09h00 - Cada Dia

09hl5 - TVMappin

lOhlS - Show do Esporte -

Previsão: Aerobica Brasil
- Última Etapa - São

Paulo. Campeonato

Italiano de Futebol - ao

vivo. Aspirante - ao vivo.

Campeonato Paulista de

Futebol - 2a Final (ao

vivo, menos para São

Paulo, Rio e praças com

decisões), Copa Rio 91

21 h30 - Sala Philips de Cinema -

Filme: Cotton Club

23h30 - Cara a Cara

00h30 - Critica & Autocrítica

01h30 - Gente Que Faz

Esta programação é fornecida pelas
emissoras. Qualquer alteração não é

de nossa responsabilidade. Confira a

programação, diariamente, pela
REVISTA do DIÁRIO POPULAR.

Quem 
é 

quem 
na

preferência 
do 

público

Os cinco programas de maior audiência em cada

emissora. Praça: Grande São Paulo.

Período pesquisado: 25.11.91 a 01.12.91

PROGRAMA

0 Dono do Mundo

Jornal Nacional

Esc. do Prof. Raimundo II

Tela Quente

São Paulo Já - noturno

%

47

46

43

42

41

n.abs.(OOO)

1866

1842

1695

1659

1647

PROGRAMA

Topa Tudo por Dinheiro

Tele Sena Milionária

Show de Calouros

A Praça é Nossa

Simplesmente Maria

%

29

23

20

19

19

n.abs.(OOO)

1150

923

804

764

744

BANDEIRANTES

PROGRAMA

Futebol - not. - domingo

Basquete I

Futebol - vesp.- 2 - sábado

Futebol - vesp. 1 - domingo

Show do Esporte

RECORD

PROGRAMA

Especial Sertanejo

Super Tela

Cine Record II

Programa Raul Gll

Jornal da Record II

%

9

8

7

7

7

%

•

7

5

4

4'

n.abs.(OOO)

338

322

279

275

267

n.abs.(000)

334

286

215

175

175

PROGRAMA

Documento Especial

Milk Shake

Jornal da Manchete - 1" edição

Cinema Nacional I

Clube da Criança

PROGRAMA

Glub Glub - not.

Repórter Cultura - not 3

Vitória

Repórter Cultura - vesp

Viagens do Mimi - vesp

n.abs.(OOO)

231

171

127

119

119

n.abs.(OOO)

163

139

123

107

107

PROGRAMA

Mesa Redonda

Cine Gazeta III

Miami Vice

Clip Trip - mat.

Forno, Fogão & Cia

%

4

3

2

2

2

n.abs.(OOO)

147

107

92

80

80

Os dados representam: a audiência média sobre o total de domicílios com televisores,

expressos em porcentagem e em milhares na Grande São Paulo
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ESPECIAL
TERÇA NOBRE

Prepare de novo

o seu coraçao

Qqual 

é a melhor: Dis-

parada, de Geraldo

Vandré, ou A Banda,

de Chico Buarque? Quem

tem hoje entre 35 e -n anos

sabe perfeitamente que essa

era a questão que dividia os

fanáticos amantes da musica

popular 
brasileira na final do

Festival Record de MPB em

1966. Para os jovens que fre-

qüentavam o antigo Teatro

Record acompanhando o

desempenho dos seus ido-

los. como Chico. Nara Leão.

Elis Regina e Caetano Velo-

so. era uma forma de expres-

sar os seus pensamentos e a

sua rebeldia

Quando os festivais aca-

baram e a repressài > a cultu-

ra levou para fora do País

muitos desses artistas eles

ficaram apenas na memória

Sara Leãoe

Elis Regina,

as musas das

festivais

¦M

Chico

Buarque

levando a

moçada ao

delírio

com A Banda

daquela geração. Entre o

que foi registrado, a Record

programou quatro retrós-

pectivas, que exibira sempre

às segundas-feiras, às 21h45.

F.m preto e branco e com as

limitações tecnológicas da

épíxa. será feito um balanço

da década de 60. com tre-

chos de shows, como O Fino

da Bossa comandado por

Elis. e mostrando também as

finalíssimas.

O primeiro programa, que

irá ao ar amanhã, trará nú-

meros musicais com Wilson

Simonal. W.inderléa, Rober-

to Carlos. Ronnie Von. Os

Vips. Aracy de Almeida e Na-

ra Leão. E a grande final es-

colhida foi justamente a de

1966. quando a Banda e Dis-

parada empataram em pri-

meiro lugar, para delírio das

duas torcidas. As outras

Composições premiadas fo-

ram De Amor e Paz, de Car-

los Parana (segundo lugar);

Canção Para Maria, de Capi-

nam e Paulinho da Viola

(terceiro lugar); Canção de

Não Cantar, de Sérgio Bitten-

court (quarto lugar), e En-

saio Geral, de Gilberto Gil

(quinto lugar).

Para as próximas semanas

estão guardadas novas emo-

ções nas disputas de outras

músicas famosas como Ale-

gria. Alegria, de Caetano Ve-

loso; Domingo no Parque,

de Gilberto Gil, e Ponteio,

de Edu Lobo.

Dóris, no 
pé

dos 
portugueses

Ela comanda

o humor que
mistura

hippies,

sósias e

torcidas

Você sabe a última do portu-

guês? Mejmo que a resposta

seja sim. fique de olho no Dón>

Para Maiores de terça, ás

21h30. pela Globo. A turma do

Planeta & Casseta foi especial-

mente a Lisboa reciclar ,ts pia-

das lusitanas, tão caras ao ane-

dotário brasileiro. Entre um ba-

calhau ao forno e uma porção

generosa de caldo verde, a ra-

paziada recolheu um verdadei-

ro arsenal de 
"gracinhas" mo-

delo último geração capaz de

rechear longos papos em torno

de cervejas geladas no boteco

mais próximo.

Garota de Programa é o titu-

lo da matéria sobre a mais anti-

ga profissão do mundo, apre-

sentada por Claufe Rodrigues.

Os depoimentos das jovens e

belas prostitutas revelam que a

atividade continua a todo va-

por. apesar da Aids e da reces-

são. com os executivos e em-

presários cada vez mais inte-

ressados em contratar os servi-

ços dessas garotas, que cobram

alto pelo seu trabalho.

ABAIXO AS TRANCINHAS

Para quem pensava que os

hippies haviam acabado junto

com os sonhos dos anos 0. o

programa traz uma surpresa.

Eles não sumiram, apenas mu-

daram um pouco e se dividi-

ram em diversas categorias.

Dos pioneiros adeptos do mo-

delo poncho-e-mochila, 
exis-

tem agora o bicho grilo, espé-

cie encontrada em Visconde de

Mauá, interior do Rio de Janei-

ro. e o tipo que cortou as tran-

cinhas e jogou fora o chinelo

de dedo, tornando-se um yup-

pie funcionário da Bolsa de

Valores. Na geração mais re-

cente. pode-se encontrar os

new-hippies que elegeram o

Baixo Gávea como seu reduto.

Importantes figuras do mun-

do político como José Sarney.

Fidel Castro e Mikhail Gorba-

chov comparecem ao progra-

ma, só que representados atra-

vés de seus sósias quase perfei-

tos. respectivamente um bar-

beiro, um aposentado e um

funcionário público em dispo-

nibilidade. No final. Dóris

Giesse mostra uma reportagem

especial a respeito das rivalida-

des milenares, como a existen-

te entre ingleses e irlandeses,

além das modernas disputas

que envolvem os torcedores de

Ayrton Senna e os de Nélson

Piquet.

Épra valer o 
que 

a 
gente 

está sentindo. ConrCoca-Cola.

Ci
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Helena e

Débora

saem no tapa

Num novo encontro entre

Helena (Maitê Proença) e

Débora (Viviane Pasmanter)

rola a maior baixaria. Com a

passagem de tempo na his-

tória, enquanto a filha de

Helena completa um ano,

Débora dá à luz Alvinho. Um

belo dia decide ir fazer com-

pras no shopping e entra jus-

tamente na loja de roupas in-

fantis em que Helena aca-

bou de arrumar emprego.

Apesar do constrangimento,

Helena faz de tudo para

atendê-la numa boa. Mas

Débora está a fim de humi-

lhá-la, manda a moça descer

todas as prateleiras e diz que

não gostou de nada. Revol-

tada, Helena a convida para

ir a um depósito para clien-

tes especiais. Lá as duas se

pegam a tapa e desarrumam

tudo. A dona da loja chega,

fica chocada com o que vê e

demite Helena. Confira no

dia 25 de dezembro.

Cândida

descobre

a verdade

Desempregada e sem na-

da a perder, Helena (Maitê

Proença) resolve dar um

tempo e acertar sua vida. A

primeira providência é pro-

curar Cândida (Laura Cardo-

so) e desfazer o rolo que ar-

mou com tantas mentiras so-

bre seu casamento. Helena

conta que está separada e

que Bia não é filha de Mário

(Hérson Capri) e sim de uma

aventura passageira. 
Revela

que não sabe onde está o pai

da criança mas não confessa

que a menina é filha de Álva-

ro (Tony Ramos). Para sua

surpresa. Cândida reage

bem e afirma que ela não

precisava ter escondido na-

da, pois gostaria dela de

qualquer jeito. Cândida aca-

ba adotando as duas como

sua nova família, pois desis-

tiu de conviver com Álvaro,

Débora e o neto. No ar dias

25 e 26 de dezembro.

Uma

vampira

é bom,

duas é ótimo!

Natasha (Cláudia Ohana) recebe

uma visita pra lá de especial: a

famosa roqueira Lita Ree (Rita Lee),

que, após entregar uma música

nova para a amiga, mostra que

alguma coisa elas têm em comum.

No ar dia 20 de dezembro.

Tico volta a falar

O pequeno Tico Oosé Paulo Jr.) se emociona demais com a festa de Natal e.

depois da ceia, diz ao capitão J< >nas (Reginaldo Faria) que este foi o melhor Natal

de sua vida e que ama toda á sua família. Com o susto ao ouvir a voz do filho

depois de tanto tempo, Jonas quase chega às lágrimas e logo todos na pousada

ficam sabendo d< > milagre. No ar dia 24 de dezembro.

O DONO DO MUNDO

Herculano 
morre e

Felipe tira a máscara

A regeneração de Felipe (A ntònio

Fagundes) foi uma farsa e Márc ia (Ma-

lú Mader) descobre isso logo após

uma bela noite de amor. Ainda no ho-

tel, ele liga para Júlio (Daniel Dantas)

e pede para vir conferir sua vitória na

segunda aposta. Quando Júlio chega,

Felipe pega a camisola de Má cia co-

mo prova, sem perceber que 
*la está

acordada. A moça ouve, chocada, ele

dizer para o amigo que mereo 50 cai-

xas de champanhe, pois prec sou fa-

zer uma grande encenação. E ainda

afirma que tem vontade de colocá-la

na rua para aprender que não se des-

trói Felipe Barreto impunemente.

No banheiro do hotel, Márcia chega

a pensar em suicídio, mas desiste e

resolve desmascarar o crápula. Po-

rém, quando chega na sala, toca o

telefone. Júlio atende e informa que

Herculano (Stênio Garcia) morreu. A

garota fica abalada e deixa a \ ingança

para depois. Conta tudo para Tais (Le-

tícia Sabatella) e Beija-Flor (Ângelo

Antônio), que a apoiam. Olga (Fer-

nanda Montenegro) se recusa a acre-

ditar. Durante o enterro de Hercula-

no, Felipe se lembra que Olga e Már-

cia são as duas herdeiras e decide le-

var a farsa em frente. Pede Márcia em

casamento e diz que não se incomoda

de morar num pequeno apartamento.

Márcia faz seu jogo para ver até onde

ele vai. Descobre que anda marcando

encontro com várias mulheres. Com-

bina de ir com ele visitar um aparta-

mento, pois sabe que ele ficará de

olho na corretora. Mas inventa uma

desculpa e não aparece na hora, le-

vando Olga junto para dar um flagra.

O problema é que Olga chega falando

alto. Felipe, que já estava na cama

com a moça, inventa que ela está pas-

sando mal. Confira na semana de 25

de dezembro a 1° de janeiro.

Um cometa

arrasa Armação

Vlad (Ney Latorraca) decide se ca-

sar com Natasha (Cláudia Ohana) um

dia depois do Natal, quando cai na

terra o cometa 666 e ele recupera seus

poderes. Fm seus planos, a então

vampira Carmem Maura (Joana

Fomm) será a madrinha. Com a notí-

cia. o pânico toma conta de Armação

dos Anjos, pois a queda não será no

mar e sim na cidade. Jonas (Reginaldo

Faria) tenta reunir a família para par-

tir Penn Taylor (Vera Holtz) e Jezebel

(Bete Coelho) sacam que é coisa de

Vlad e se recusam a fugir. Lipe (Fábio

Assunção) e Scarlett (Bel Kutner) tam-

bém decidem ficar. Matosão (Flávio

Silvino) agarra Lena (Daniela Camar-

go) e tenta mordê-la, mas a garota é

salva por Matosinho (André Gonçal-

ves). Os carros de Jonas e Carmem

não funcionam e eles não conseguem

sair. O cometa cai, causando várias

explosões, entre os gritos de Vlad. No

ar dia 26 de dezembro.

Jorge Cccio

Beija-Flor

na cadeia

O homem misterioso apronta

outra e quem paga o pato é Beija-

Flor (Ângelo Antônio). O danado

rouba a maleta com os dólares

que Tais escondia e informa à

Polícia que a grana está com

Beija -Flor. Resultado: o moço

acaba em cana, acusado de

ladrão. No ar dia 21 de

dezembro.
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ENTREVISTA

Senhora 

gente 

fina

Não importa qual 
seja o papel 

de Yara Cortes, a Dona Filó de Felicidade,

no vídeo ela sempre parece 
mãe ou avó da gente. 

Talvez porque 
leve

para as interpretações o seu 
jeito 

muito especial de ser

REGINA d'ALMEIDA

Ao 

longo de 20 anos, o pú-

blico fiel às novelas da Glo-

bo se acostumou a ver na

telinha uma verdadeira su-

permãe, às vezes rica, em outras so-

frida e pobre. Alguns personagens

marcaram mais a atriz Yara Cortes,

que, até hoje, 14 anos depois, é cha-

mada de Dona Xepa (papel-título da

famosa novela global), em qualquer

canto do País por onde passe.

Yara colecionou outros sucessos,

como a doce Carolina de O Casarão

(76), a dona do bufê, Clô, em Mar-

rom Glacê (79), a delegada Chica

Bandeira do seriado O Bem Amado

(80), a mãe de Jacques Léclair em Ti-

Ti-Ti (85) ou a humilde Joana de Ro-

da de Fogo (86). No momento, ela é

identificada como a Dona Filo de Fe-

licidade. a mãe de Ze Diogo (Marcos

Winter).

Brincalhona. Yara arregala muito

os grandes olhos azuis e explica que

esta 
"perfeitamente 

apta para ser

mãe de verdade", embora nunca te-

nha tido filhos. Se a vida não lhe deu

uma prole, cuidados maternais não

faltam no dia-a-dia da atriz, que

mantém em seu apartamento de Co-

pacabana, no Rio. nada menos que

30 passarinhos, tratados a pão-de-ló,

como se fossem filhos.

O apego de Yara as aves chegou a

transtornar sua vida, quando foi

pressionada pelo Ibama para deixá-

Ias em liberdade. 
"Agora 

já estou

com o problema solucionado, mas

foi um sufoco", lembra. 
'Afinal, 

se

eles ficarem soltos, morrem, pois es-

tão acostumados a serem superbem-

tratados, vêm comer na minha

mão e morrem de ciúme de mim.

Como é que eu ia viver sem meus

bichinhos? Aí pedi a guarda deles ao

Ibama e agora está tudo sacramenta-

do, dentro do figurino", conta.

DIETA TORTURANTE

Cuidar dos 
"filhos" 

é uma das dis-

trações para a atriz, que mora sozi-

nha e, caseira, passa o dia gravando

fitas. 
"Sou 

maníaca por jazz e blues,

e os colegas estão sempre me pedin-

do alguma preciosidade dos anos 50

ou 60", revela. Os amigos também

são privilegiados na hora de provar

seus doces, cuidadosamente catalo-

gados em diversos fichários de culi-

nária, armazenados no apartamento

onde ela vive há 34 anos.

Yara só lamenta não desfrutar do

mesmo prazer, já que vem seguindo

uma 
"torturante" 

dieta, devido aos

problemas de saúde que a deixaram

sem trabalhar desde a novela Mico

Preto. 
"Fiquei 

quase oito meses sem

poder atuar, com problemas na ca-

beça do fêmur e de obstrução da

carótida. Graças a Deus, estou me-

lhor e hoje até posso subir escadas.

Só que esse regime é fogo, ainda

mais para mim. que adoro comer. O

engraçado é que antigamente eu

controlava a alimentação para ficar

mais magra e me sentir esbelta. Mas,

tudo bem. nesse ritmo logo vou ficar

em forma o suficiente para desfilar

na passarela das misses coroas .

brinca, dando a dica para manter a

pele lisa aos 70 anos. 
"Não 

tem mis-

tério. lavo o rosto com agua e sabão

e só uso maquiagem quando estou

em cena."

BOA SAMARITANA

Poder voltar ao trabalho tem dei-

xado Yara radiante, 
"porque 

meu

mundo é esse, gosto da convivência

com os colegas". A atriz se sente gra-

ta por ter sido bem tratada enquanto

esteve doente ("ninguém me aper-

tou ou cobrou nada, recebi tudo di-

reitinho") e morre de vergonha

quando, a cada dois anos, procura a

direção da Globo para discutir salá-

rio. 
"Não 

tenho cara de falar em di-

nheiro e pedir aumento, já que eles

têm sido muito bons para mim",

conta.

Ela mesma procura ajudar ao má-

ximo os profissionais que trabalham

em sua casa, como um pedreiro que

tinha úlcera. 
"Eu 

fazia uma dieta es-

pecial e comprava um remedio mui-

to caro, pois ele não podia custear o

tratamento. Também valorizo minha

empregada, com aumentos espontã

neos e pagamento de escola. Afinal,

é dando que se recebe, né?"
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