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Mistério é o encanto da festa

O Festival Folclórico de Parintins, após 30 anos, mantém os
mistérios 

que rondam os galpões e QOs dos bumbás Garantido e
Caprichoso, donos da festa no Bumbódromo, com o objetivo de

provocar curiosidade acerca das inovações criadas 
pelos artistas das

duas agremiações folclóricas. Pigina 5.

Atendimento

médico 
gera

preocupação

' 
Os poucos recursos 

para

promover um eficiente

atendimento médico de

emergência durante o festival

de Parintins são motivos de

preocupação entre

organizadores, 
população e

visitantes. Página 5.
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Vôlei observa falhas 
para

vencer 
jogos 

contra Cuba
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Tande é um dos trunfos do vôlei brasileiro para vencer Cnba

A seleção brasileira de vôlei masculino, 
que

enfrentará Cuba em duas partidas neste final-de-

semana, aproveitará as falhas para vencer o
adversário e, com isso, assegurar o primeiro lugar

no Grupo A da Liga Mundial. Segundo o técnico

José Roberto Guimarães, os preparativos da

equipe estão sendo norteados de acordo com o

que foi verificado nos dois jogos em Havana. 
"A

característica de cada jogador cubano é observa-

da minuciosamente", 
garante José Roberto.

Página 11.

Desgastados 
pelo tempo e na iminência de desabar, muitos imóveis no cea.ro da cidade con-stituem um risco à vida da populaçao que trafega por suas adjacências

Embarcações 
sob alerta 

"~" 

centro 
""¦
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Imóvel corre

risco de ser

interditado

Colaborando com uma campanha do Ministério da Marinha,
através da Capitania dos Portos dos Estados do Amazonas.

Acre, Rondonia e Roraima, o Jornal do Commercio
divulga, a partir de hoje e durante todo o período do Festival

Folclórico de Parintins, orientações contidas em folhetos
como o reproduzido acima, dirigidas a comandantes,

tripulantes e passageiros de embarcações.

BÉttittiÈ-í

Heptacampeã 
será

alvo de homenagem

A heptacampeã amazonense de karatê

Bárbara Lucy Ferreira Pinto, de 14 anos,

será homenageada no próximo sábado

pela comunidade evangélica. O nome de

Bárbara está no Guinnes Book/95, livro

dos recordes. Página 11.
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Seleção 
jogará em

estádio reformado

O estádjo Atílio Paiva Oliveira, na cidade

de Ríviera, onde o Brasil disputará os

jogos da Copa América, no Uruguai, está

em perfeitas condições, segundo

diagnóstico da comissão técnica da

Confederaçáo Sul-Americana de Futebol.

11.

MINISTÉRIO 
DA MARINHA

CAPITANIA DOS PORTOS

ESTADOS DE AM, AC, RO E RR

SENHOR PASSAGEIRO

PARA SUA SEGURANÇA

Verifique, ao embarcar, se há coletes salva-vidas 
para

todos a bordo, se sáo fáceis de ser apanhados e se es-

táo em boas condições.

Exija 
demonstração de uso do salva-vidas, das bói-

as circulares, do aparelho flutuante e das saídas da em-

barcação.

Verifique 
no convés se está afixada a cópia da habi-

litação do comandante.

Observe 
se a embarcação tem mais 

passageiros do

que o permitido por esta capitania, escrito na embar-

cação.

Verifique 
se há excesso de carga.

"A 
CAPITANIA PRESERVA VIOA, QUALQUER

DÚVIDA DENUNCIE"

I CAPITANIA AM, AC, RO E RR

AGÊNCIA PARINTINS

I AGÊNCIA ITACOATIARA 521-1131

Proprietário de imóvel

localizado na avenida

Eduardo Ribeiro, 629. terá 30

dias para tomar 
providências

que visem o reparo das insta-

lações físicas sob 
pena de ter

o prédio interditado. A infor-

mação 
partiu da

C oordenadoria de Vigilância

Sanitária (( ovisa). O imóvel

foi alvo de uma blitz da

Covisa na semana 
passada,

que vistoriou o cdiíício

Palácio do Comércio, loca-

lizado na mesma avenida.

Página 5.
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FHC libera

crédito de R$

40,7 milhões

O presidente Fernando

Henrique Cardoso autorizou a

abertura de crédito especial ao

Ministério dos Transportes, des-

tinando recursos da ordem de

R$ 40,7 milhões para recupe-

raçáo de rodovias em todo o

pais. À região Norte coube a

menor parcela do dinheiro: ape-

nas R$ 3.9 milhões. Ontem, a

ministra Dorothéa Wcrneck

(Indústria e Comércio) anun-

ciou que o governo vai estudar a

proposta da Abeiva de estabele-

cer um sistema dc controle do

setor automotivo. Páginas 6 e 8.

Ajuste no câmbio 
foi pata

equilibrar a balança

comercial e atrair

investidores estrangeiros,

segundo comunicado do

Banco Central.

O governo ajustou ontem o câmbio

para equilibrar a balança comercial e
atrair investidores estrangeiros. Em
comunicado, o Banco Central (BC)
anunciou a mudança na chamada
banda cambial, os limites mínimo e
máximo na correlação entre o dólar e
o real. Até ontem, o valor unitário da
moeda norte-americana variava de RS
0,88 a RS 0,93. Com as alterações
anunciadas 

pelo BC, a partir dc hoje o

preço mínimo de compra do dólar

passa para R$ 0,91 e o máximo sobe

para R$ 0,99. Neste patamar, há quase
uma relação de um para um entre o
dólar e o real. O aumento ocorreu sòb
a justificativa de que tanto importa-
dores quanto exportadores estavam
comprando e vendendo, respectiva-
mente, produtos a preços baixos e
altos, gerando uma desvantagem 

para
o Brasil na balança comercial. Página

222S2B3BBE

Comparativo 
de

preços 
médios

mostra deflação

Comparativos de preços
médios praticados em 127 super-

mercados do Rio de Janeiro,

entre a semana atual e a primeira
do Plano Real. em julho de 1994,
constatou 

que houve deflação em
16 dos 20 produtos do setor ali-
mentido, componentes da cesta
básica. A única exceção foram os
hortifrutigranjeiros. As quedas de

preços chegaram a alcançar

30,99%, no caso do açúcar refí-
nado, 

pacote de um quilo.
Página2.

Empresário

mantinha menor no

porão de mansão

O empresário Alberto Pazzuclo

(48), que mantinha uma menor dc
1 anos em cárcere privado no

porão de sua mansão, na rua
Amazonas. 502 (Parque das
Laranjeiras)^ foi preso e autuado
cm flagrante por agentes do 8V
Distrito Policial Além disso, o
empresário 

portava armas e drogas.

Ele já esl.i na penitenciaria Página

12

O tempo hoje em Manaus
sprá nuhlftrtn a onçrtKo»4«

com pancadas de chuWs

Sarsas 

A temperatura
ima será de 29/31 e a

mínima de 21/23 graus

O nível das águas do rio

gro no Porto de Manaus
está paralisado. A cota
d água em relação ao níve
do mar é de 27.13

Comercial
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Brasília - O governo

promoveu ontem a primeira

desvalorização do rfeal frente

ao dólar para ajustar o câmbio

: e atrair investidores estran-

geiros. Em comunicado divulga-

! do à imprensa, o Banco Central

'. 
comunicou os

; novos limites de

: flutuação da

: moeda norte-

americana, que

$tssam 
a

•vigorar a partir

4jfhoje
':>*Com 

as "

rtudanças anunciadas pelo BC,

çjlólar que ontem era cotado a

R$ 0,88 (compra) e R$ 0,93

(venda) passa a partir de hoje a

ter um preço mínimo de R$

0,91 e máximo de R$ 0,99. O

mercado financeiro recebeu

como uma bomba a noticia de

alteração na chamada banda

cambial, os limites mínimo e

Nova cotação do

dólar 
passa 

a

vigorar a 
partir

de hoje

dólar e o real. As mudanças

provocaram uma relação de

quase de um para um sobre os

valores das duas moedas.

Segundo o BC, as mudanças

decorreram porque tanto

importadores quanto

exportadores

estavam

comprando e

vendendo,

respectivamente,

produtos a

preços baixos e

altos, gerando

uma

desvantagem para o Brasil na

balança comercial.

Ainda, segundo o BC, a

medida foi necessária para a

segunda fase do Plano Real,

que deve ter uma inflação mais

baixa. Uma Medida Provisória,

já com este ajuste, inclusive com

as regras da desindexação da

economia, deve ser publicada

máximo da correlação entre o na próxima quarta-feira.

NOTA DE FALECIMENTO

Fabiano Vidéo Pereira

Missa de 3 meses de falecimento

"Ninguém 
morre enquanto permanece

vivo no coração de alguém"

Diógenes Lourenço da Costa Pereira (pai), Ednéa Vidéo

Pereira (mãe), Fabíola Vidéo Pereira e Diogo Vidéo Pereira

(irmãos), Carmem da Costa Pereira e Maria Stela Albuquer-

que Vidéo (avós), Elizeu Moreira Vidéo (avô). Convidam

parentes e amigos para Missa de 3 meses de falecimento de

nosso inesquecível FABIANO VIDÉO PEREIRA, que se fará

realizar dia 25/06/95, às 10:00h na Catedral Metropolitana de

Manaus. A família agradece antecipadamente aos que

participarem deste ato de fé e solidariedade cristã.

RESOLVE O SEU CASO EM 24 HORAS.

Coceiras, Impingem, Curubas, Frieiras,

Manchas, Eczema e Dartos.

DROGARIA LEMOS

RUA DOS BARÉS, 113 - FONE: 622-4484

ELETRÔNICAi

DIGITAL

PAGUE COM

cheque

PRÉ-DATADO

PM 30 DIAS.
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O governo bruileiro não imporá restrição para ingressos de carros da Argentina

Brasil e Argentina buscam solução

para 
impasse na importação de carros

Brasília (ABR) 
- A pri-

meira rodada de negociações

entre os governos do Brasil e

da Argentina, para solucionar

o impasse criado pela decisão

brasileira de estabelecer cotas

para a importação de carros

vai ocorrer hoje em Buenos

Aires A delegação brasileira

chefiada pelo subsecretário-

geral de assuntos de

integração, econômicos e de

comércio exterior do

Itamaraty, embaixador José

Botafogo Gonçalves

A reunião decorre de acerto

entre os presidentes Fernando

Henrique Cardoso e Carlos

Meném, que se encontram na

última segunda-feira em São

Paulo Na ocasião, os dois

presidentes divulgaram nota

em que reafirmam o propósito

de encontrar fórmulas

mutuamente aceitáveis para

definir as regras de intercâmbio

no setor automotivo entre os

dois países.

O prazo para que

funcionários dos dois governos

encontrem uma solução para o

problema é de trinta dias

Durante esse tempo, as

alfândegas brasileiras não vão

impor restrições ao ingresso

de carros da Argentina,

conforme determinação do

presidente Fernando Henrique

Cardoso. Nos cinco primeiros

meses do ano, o Brasil

importou US$ 1,8 bilhão em

veículos dois quais apenas

US$ 60 milhões da Argentina.

Os resultados das

conversações de Buenos Aires,

serão tratados nos dias 29 e 30

próximos entre os chanceleres

dos dois países Luis Felipe

Lampréia e Guido Di Telia, a

ministra da Indústria Comércio

e turismo, Dorothéa Werneck

e seu colega argentino Carlos

Mangarino em Denver, Colo-

rado(EUA) Os ministros vão

se reunir paralelamente ao

encontro dos responsáveis

pelo comércio exterior de

todos os países das três

Américas (à exceção de Cuba).

Esse reunião visa a discutir a

criação de uma zona de livre

comércio no hemisfério, a

partir de 2005

Malan 
garante prioridade 

ao

desenvolvimento do Nordeste

Recife (ABR) 
-Não se pode

pensar o nordeste como uma

questão isolada do contexto do

desenvolvimento nacional, disse

o ministro da Fazenda, Pedro

Malan, durante reunião do

Conselho Deliberativo do

Sudene (Superintendência de

Desenvolvimento do Nordeste).

Segundo Malan, o nordeste

é encarado pelo presidente

Fernando Henrique Cardoso

como uma questão muito mais

ampla dentro do conjunto de

desenvolvimento do país. Ele

disse que o objetivo do governo

federal é reduzir

progressivamente as

disparidades hoje existentes

entre ricos e pobres, que não

i 
têm sentido num país-de

dimensões continentais e com

heterogeneidade estrutural

como o Brasil:

Para o ministro da Fazenda,

no mundo moderno e cada vez

mais integrado sob os aspectos

comercial, financeiro e

tecnológico não se pode mais

pensar num país autárquico.

Tanto assim que aqueles países

que ainda existiam com tais

características, como Albânia,

Vietnã, Cambodja e outros do

leste europeu, mudaram suas

estruturas

Em sua intervenção na

reunião, Malan relembrou o

idealizador da Sudene, Celso

Furtado, efoi elogiado portodos

os governadores presentes ao

encontro.

Ao tazer um balanço sobre o

primeiro ano do Plano Real,

Malan disse que nenhum dos

planos anteriores de

estabilização - Cruzado,

Bresser, Collor um e dois e

Verão - chegou ao décimo mês

com sucesso. Apenas o Plano

Cruzado chegou perto, mas no

12° mês a taxa de inflação voltou

ao nível do mês anterior à sua

implantação.

No ponto de vista de

desempenho da inflação, disse

o ministro, o Real tem uma

clara durabilidade superior às

experiências passadas de

estabilização. A cesta básica,

ressaltou, custa hoje menos que

custava em Io junho de 94,

segundo dados coletados pelos

Procons e pelo Departamento

Intersindical de Estatística e

Estudos Sócio-Econômicos

(Dieesej Como os saiarios

nominais cresceram mais de

30% e o mínimo mais de 40%,

houve, segundo ele, aumento

do poder de compra da classe

trabalhadora.

Brasília (ABR) 
- O Banco

Braiil colocará • disposição

agricultores hoje (23), ama linha

crédito de R$ 526 milhões para
custeio e comercialização da safra

agrícola de 94/93. Os recursos

beneficiário mais de 2S0 mil

pequenos e médios agricultores. O

porta-voz da presidência da

República, Sérgio Amaral, anunciou

, também, outras medidas agrícolas

tomadas pelo governo, como o

refinanciamento de dividas

Kiadas, 

pagamento da divida dó

agro e do Finame/Rural.

Nos próximos 30 dias, ressaltou

Amaral, o governo vai liberar os

recursos necessários para o plantio fr

da safra 93/96. A partir de hoje, o

Banco do Brasil colocará á dispo-

sição dos agricultores, também os

recursos necessários para o refinai

ciamentode 20%a30%das dívid^

Fernando Henrique Cardoso

determinou ontem que comecem a

ser pagos os débitos do Proagro,

uma espécie de seguro agrícola. Nos

próximos dias, o presidente da Repú-

blica autorizará o Banco Nacional

de Desenvolvimento Econômico e

Social (BNDES), a regularizar a

diferença do Finame/Rural.

Dos R$ 326 milhões q u e

estarão disponíveis a partir de hoje,

no Banco do Brasil, RS 288 milhões

serão utilizados em empréstimos do

governo federal (EGF), RS 53

milhões em aquisições do Governo

Federal (AGF), RS 85 milhões para

custeio e RS 100 milhões para a Pré-

Comercialização da Safra do Café.

Os empréstimos até RS 150 mil

juros fixos de 16% ao ano. Já nos

empréstimos de até RS 30 mil, além

da taxa de juros fixa em 16%, o

agricultor poderá optar pelo

pagamento da divida através do

sistema de equivalência • 
produto

Comparativos de

preços 
mostram

deflação no real

Rio (ABR) 
• O comparativo de

preços médios praticados em 127

supermercados do Rio de Janeiro,

entre a semana atual e a primeira

semana do Plano Real, em julho de

1994, constatou que houve deflação

cm 16 dos 20 produtos do setor

alimentício, componentes da cesta

básica. A única exceção foram os

hortifrutigranjeiros. As quedas de

preços chegaram a alcançar

30,29%. Nocaso do açúcar refinado

pacote de um quilo, e de 27,59%, na

dúzia de ovos brancos extra.

No mesmo período, entretanto,

alguns produtos tiveram seus preços

majorados Entre os que tiveram

maiores reajustes estão o leite em pó

instantâneo, lata de 400 gramas, da

ordem de 11,82%; e o saco de um

litro de leite pasteurizado tipo C,

que subiu 9,26% Entre frutas e

horticolas as elevações de preços

mais expressivas, explicadas em

razão da entressafra, foram no quilo

de cebola (222,45%) e da banana

prata (148,10%).

No setor de higiene, quatro dos

cinco itens listados, tiveram deflação

higiênico aderente, pacote de 10

unidades. O grande vilão do

segmento, no comparativo de preços,

foi o pacote de quatro rolos do papel

higiênico-, que subiu 14,87%.

Da mesma forma, o segmento de

limpeza apresentou variações

negativas em quatro dos cinco

produtos pesquisados, com destaque

para esponja de aço, pacote de 50

gramas (menos 4,88%).

Saxta-faira, 23 dt junho d* 1995
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Geral' 
jornal do commercio

Ajuste no câmbio desvaloriza

Banco Central anunciou ontem a

medida sob a 
justificativa de atrair

investidores 
para 

equilibrar a balança

comercial do 
país.

o real

BB coloca

R$ 526 milhões

à disposição

da agricultura
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Política

Líderes 
do 

governo 

temem
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Enéas aplaudiu a

indexação da Poupança

O deputado Enéas Gonçalves

(PPR), mais uma vez, pediu maior
atenção da população e da classe

política em geral, para as medidas
adotadas pelo presidente da

República, Fernando Henrique

Qrdoso, principalmente da área
econômica Enéas lembrou que a
única medida que se pode aplaudir

foi a indexação da Caderneta de
Poupança com relação a inflação.

Para cie, essa foi a única medida

que veio de encontro aos anseios da

população
" 

Se o presidente desindexasse a
Caderneta de Poupança da inflação,

os pequenos poupadores, ou seja. a

população, ficanaàver navios, pois
grande parte do povo brasileiro

ainda tem na Poupança uma das

pouquíssimas saídas para ver seu

dinheiro aumentar, mesmo com

juros de 6 por cento ao ano",
lembrou o deputado

Para Enéas Gonçalves, se a
Poupança fosse desindexada, seria
o primeiro passo para o caos total,

vez que, certamente, viriam

Viras dcsindcxações de outros

setores como da habitação, por
exemplo. Esta, conforme o deputado,

foi a única medida que veio de
encontro às necessidades da

população 
"O 

resto, nem se fala",

afirmou.

Em seu pronunciamento, o
deputado mostrou que outros setores
da economia estão em pelo caos
Citou como exemplo os plantadores
de coco do Nordeste, que estão em
estadode calamidade pública devido
a importação de coco de outros

países. 
"No 

Sri Lanka eles não
utilizam para nada a polpa do coco,

que está sendo importada pelo Brasil

à preços baixíssimos. Com isso, os

plantadores do Nordeste ficaram

sem opção nenhuma de
sobrevivência", disse.

Além disso, Enés Gonçalves

citou o último fato envolvendo do
Brasil e a Argentina, oportunidade

em que o presidente Fernando

Henrique Cardoso pediu desculpas

ao presidente argentino Carlos

Mcném 
"Isso 

serve para ilustrar o

que está se passando no país. Com
isso. muitas montadoras deixarão
de instalar-se aqui no Brasil para
iniciarem seus negócios na Argcn-
tina, por exemplo", afirmou Enéas

Gonçalves foi aparteado pelo
deputado M anoel do Carmo Chaves

(PFL), que corroborou com suas

palavras, também citando exemplos

de medidas tomadas pelo governo
federal que só vieram cm detrimento

da sobrevivência da população

Governo cometeu 
golpe

contra a Amazônia

A Assembléia Legislativa do
Estado do Amazonas vai unir forças
a bancada dc parlamentares federais
da Amazônia no Congresso
Nacional, na luta pela revogação das

portarias MF 177 e 178, do governo
federal que estabelecem a
desequalização dos preços do gás de
cozinha, o GLP, na região

Amazônica. Os parlamentares
estaduais foram mobilizados ontem

por iniciativa do deputado Miguel
Biango. líder do PMDB na ALE, que
apresentou um requerimento a ser
encaminhado ao ministro da

y Fazenda. Pedro Malan. solicitando

a revogação das medidas e ainda a
sustação dos efeitos do telex do
Departamento Nacional de
Combustíveis (DNC) que reduziu
em 20% os fretes fluviais no
transpoMe de gás na região O
docununto foi assinado por todos os
dcpuUdos presentes ao plenário.

Na avaliação de Biango a
desequalização dos preços vai ser
fatai para a região amazônica,

especialmente para a população que
vive no interior porque não foram
levadas em consideração as

características próprias da região

como as enormes distâncias, a

predominância total do transporte
fluvial e o difícil acesso por estradas

ue determinariam uma
iferenciação nas medidas sócio-

econômicas adotadas para a região,

em relação às demais regiões do

país 
"O 

maior impacto recaiu

diretamente sobre os consumidores,

principalmente aqueles residentes

nos municípios mais distantes, que
tiveram o preço do gás de cozinha

triplicado e sobre as empresas

transportadoras de derivados de

petróleo, com a redução dos fretes, o

que inviabiliza a distribuição do gás,

já que nossas estradas são os rios",

1

disse Biango

Oparlamentarlembrouamdaquc

antes da medida, os consumidores

de gás de cozinha pagavam de frete
até 17% do valor do botijão e em
muitos municípios, localizados a

grandes distâncias, as despesas com
frete eram superiores aos 37% do

preço da botija. 
"O 

que excedesse

esse limite era pago pelo governo,
entendendo e acatando as diferenças
regionais que determinavam este
subsídio Com a desequalização. o

gov erno federal suprime esse ônus
de seus cofres e o transfere para
bolso dos consumidores. Isto
significa ter o consumidor que pagar
o triplo por um botijão dc gas cm
muitos municípios do interior, como
os do Alto Solimões e Alto Rio Ne-

gro 
", 

lembra o deputado

Segundo Biango, o dispéndio que
governo federal tinha com o

subsidio do gás de cozinha, ja foi dc
R$ 8 milhões por mês, mas que
atualmente representava apenas R$

milhãoe800mil. 
"Insignificantes

se considerarmos que sua supressão

afeta seriamente o interior da
Amazônia, desqualificando ainda
mais a vida dos moradores de regiões

tão distantes", completa

Biango afirmou ainda que
segundo informações de parlamen-
tares federais amazonenses, a
bancada da Amazônia no Congresso

já está mobilizada e levando as
reivindicações da região ao ministro

da Fazenda Queremos engrossar

esse movimento porque se não

fizermos nada essas medidas serão
apenas o começo. Corremos o risco

de mais tarde sofrermos medidas
semelhantes também com relação ao
combustível, o que tornaria a v ida no
interior insustentável, reduzindo o
Amazonas apenas à capital",

argumentou

Reunidos no 
gabinete

da liderança do PFL

na manhã de ontem em

Brasília, os líderes dos

partios que dão

sustentação ao 
governo

federal estão temendo

uma vitória da

oposição na aprovação

do Projeto 
que limita

os juros em 12 por

cento ao ano.

Brasília (ABR) - Os líderes

dos partidos que apoiam o

governo decidiram pedir
formalmente o adiamento da

votação do pedido de urgência

para o projeto que limita os juros
em 12 por cento ao ano Temendo

uma vitória da oposição, com o

apoio de parte da bancada

governista, os líderes já estão

recolhendo assinaturas de apoio

a um requerimento pedindo a

retirada do pedido de urgência

feito pela deputada Jandira

Feghali (PC do B/RJ),

Todos os líderes govemistas
se reuniram ontem de manhã no

gabinete da liderança do PFL

para avaliar a situação das

bancadas com relação a proposta
e chegaram a conclusão, que a

situação não esta tão tranqüila

quanto se esperava O líder do

PFL, deputado Inocêncio

Oliveira (PE), admitiu que o

adiamento seria a melhor solução
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O deputado Inocêncio Oliveira (PFL/PE) admitiu um adiamento da votação

para o problema, porque daria

tempo paraos líderes negociarem

com suas bancadas e acabar com

as resistências internas Se for

conseguido o adiamento por
cinco sessões, lembrou

Inocêncio, ele acaba coincidindo

com o recesso dando ainda mais

tempo ao governo

A decisão final sobre a votação

do requerimento de urgência

ficará mesmo para a próxima
terça-feira, quando o presidente
colocara em votação a proposta
de Jandira Feghali Até lá, eles

contam com os resultados das

primeiras medidas anunciadas

pelo governo 
- renegociação das

dívidas dos cheques especiais e

cartões de credito e redução do

compulsorio dos bancos - 
para

reverter a tendência a favor do

ALE

hoje em Manacapuru

A cidade de Manacapuru,

distante 87 quilômetros de

Manaus ficará na história da

política amazonense, porque,
hoje, dia 23 de junho, o Poder

Legislativo Estadual vai se

instalar naquele Município a

partir das 9 horas da manhã

Esta será a segunda vez que a

Assembléia Legislativa do Esta-

do (ALE) estará se reunindo fora

de Manaus, sendo que a primeira
vez aconteceu na segunda quin-
zena do mês de abril deste ano

quando o Município de Maués

chegou a ser sede por um dia do

Poder Legislativo Estadual

O autor da proposição é o

deputado Washington Regis

(PPR). vice-lider do governo na

ALE que por sinal é natural da

cidade de Manacapuru e a

reunião devera ser realizada na

sede da Câmara Municipal

quando vários assuntos em pauta
concemetes ao Estado devem ser

analisados pelos parlamentares
amazonenses

O deputado Liberman Moreno

(PPR), que íntegra o Bloco do

Intenor destacou esta iniciativa

do Poder Legislativo Estadual

em fazer essas reuniões nos

municípios. porque, os

deputados amazonenses irão ín

loco conhecer de perto os

problemas que passam o homem

do interior, principalmente
sabendo das suas dificuldades

Outro deputado, também, que
fez questão de enaltecer este tipo

de procedimento da ALE foi o

líder do PSDB. Valdenor

Cardoso, que está no seu primeiro
mandato e que veio do interior

do Estado, ou mais precisamente

do Município de Parintins no

Baixo Ama/onas 
"Vamos 

sa-

ber das comunidades ínterio-

ranas. os seus problemas, enfim

as suas dificuldades Reuniões

desses níveis serão importan-

tíssimas para nós parlamentares

que defendemos o interior

perante as autoridades aqui na

capital", comentou

O presidente da ALE.

deputado Humberto Michiies

(PPR) disse que os deputados

estaduais juntamente com os

profissionais da imprensa estarão

seguindo as 8 horas da manhã de

hoje com destino a cidade de

Manacapuru em condução espe-

ciai Michiles acredita que a

população de Manacapuru ficará

satisfeita e acolhedora em receber

os parlamentares nesta data

memorável

Liberman surpreso com

paralisação 
das obras

Maneca 
gostou 

da

atitude de Bresser

O deputado Manoel do Carmo

Chaves (PFL) eloeiou ontem a

atitude do ministro da
Administração. Bresser Pereira, de

encaminhar uma proposta ao

Congresso Nacional, pedindo
autonomia para que as univ ersidades

publicas do país possafh captar

recursos junto à iniciativa privada.
A medida significa um largo passo,

pois permitirá que as instituições

invistam mais em pesquisas que
buscam novas tecnologias para

promover o desenvolvimento

Da tribuna da Assembléia

Legislativa do Estado (ALE),
Maneca congratulou-se com o

ministro, que segundo ele.

finalmente teve uma medida acertada

ao sugerir uma proposta que pode
revolucionar as atividades do ensino

público, contribuindo para novas

saídas de desenvolvimento

econômico. O deputado também

lembrou que o ministro penalizou
milhões de trabalhadoresbrasileiros

por ocasião da implantação do plano
Bresser Pereira, cujas conseqüências

até hoje repercutem no minguado

;» salário do funcionalismo público"Outras 
vezes, critiquei duramente

o ministro por atitudes precipitadas
c impensadas que geraram
dificuldades para os servidores Mas

a sua proposta dc dar autonomia

financeira às nniversiHifW mrrecp

ser destacada, sem sombra dc

dúv ida", afirmou Maneca

Maneca anunciou que nos

próximos dias sugerirá ao reitor da

Universidade do Amazonas, Nelson

Fraiji, para que a instituição

desenvolva estudo no sent ido da Zona

Franca de Manaus (ZFM),
considerado o maior da América

Latina. Segundo o parlamentar, o

subsolo brasileiro possui uma riqueza

imensurável, mas falta tecnologia

para explorá-la e, com isso, promov er

obeneficiamento da matéria-prima

Neste sentido, ele acredita que com

a descoberta de um manuseio

adequado o Amazonas pode
aproveitar um filão adormecido,

gerando novas perspectivas de

desenvolvimento para a região
"Trabalhadores, 

empresariado,

enfim todos os segmentos da

população amazonense, serão

beiTeficiados, desde que saibamos

aproveitar racionalmente os recursos

naturais", afirmou, com otimismo,

o deputado Maneca. Em aparte, o

deputado Geraldo Menezes (PTB)
destacou também a atitude de Bresser

Pereira, mas não deixou de lembrar

o seu plano que penalifou os
fúncionános públicos

O deputado Liberman Moreno

(PPR) disse ontem que está

surpreso com a paralisação das

obras de construção do GM-3 do

Município de Borba Segundo

ele, essa surpresa se explica pela
falta de esclarecimento do

governo passado, pela

paida obia. que se

encontra iniciada e ja mostra

sinais de abandono

Liberman garante que vai

demandar todos os esforços

possíveis para a retomada da

obra pelo atual governo, 
"que

tem demonstrado grande
sensibilidade para solucionar os

principais problemas re-

lacionados ao setor de educação

no Estado'' Para o parlamentar,

o que tornou a população de

Borba perplexa toi a falta de

qualquer explicação para a

suspensão dos trabalhos de

construção do GM-3. 
"Houve,

no mínimo,, uma falta de

comunicação lamentável.do

governo passado, que sem

qualquer explicação, simples-

mente parou de construir a escola,

deixando as obras ao Deus dará'',

disse Liberman

Segundo Liberman Moreno,

o Munici pio de Borba se encontra

em plena fase de desenvol-

vimento sob a administração do

prefeito Tupi Saraiva, que. em

-f

Liberman Moreno espera a retomada de obra pelo atual governo

parceria com o governo do

Estado, tem realizado obras de

profundo alcance social para a

comunidade 
"Principalmenteno

setor de educação, apesar da

paralisação das obras do GM-3,

o prefeito Tupi Saraiva tem

procurado aumentar acapacidade

da rede escolai de ensino, para
atender melhor os estudantes da

sede e da zona rural do

Município", explicou Liberman

tabelamento

Enquanto negociam, os líderes

continuam atacando a proposta
de tabelamento 

'' 
É inoportuna a

discussão dessa medida agora

Até agora já se está estudando a

retirada, através de proposta de

Emenda Constitucional, do item

que estabelece o tabelamento'

afirmou o líder do PMD'a!

deputado Michel Temmer (S P)

Ozias acusado

de 
praticar

maracutaias

Usando palavras duras, o

deputado Omar Aziz classificou

o ex-presid<inte do Banco do

Estado do Amazonas, Ozias

Monteiro, como um

irresponsável e cafajeste para
com o .Amazonas, 

por ter deixado

o BEA na atual situação em que
se encontra Ornar afirmou que
as maracutaias praticadas por
Ozias Monteiro chegaram a tal

ponto que ate mesmo membros

de sua igreja evangélica

receberam emprestimos ate hoje

não quitados

Essas pessoas, segundo Omar

Aziz, comprovadamente, não

têm recursos financeiros nem

mesmo para pagar a conta de luz
"e, 

mesmo assim, tiveram seus

empréstimos aprovadose ate hoje

não pagos 
", 

afi rmou Para Omar

Aziz são essas coisas que os

deputados não podem ficar

calados e sim, devem procurar
os principais responsáveis 

pelo
atual estado em que se encontra

o Banco do Estado do Amazonas

- Infelizmente - afirmou o

deputado - nesta terra os ladrões

do dinheiro do povo nada sofrem

Se o governador do Piauí

soubesse o que esse cidadão faz

comc o BEA e com os

amazonenses, não deixaria nem

mesmo ele pisar naquele Estado

Não se concebe como uma pessoa

irresponsável como o senhor

Ozias Monteiro pode ter dirigido

por duas vezes um banco

estadual Essa sumidade

precisa ser parada, pois o que ela

fez com o nosso banco è

inconcebível, completou

Omar Aziz disse, ainda, que

essa e apenas uma parte dos fatos

que vieram ao conhecimento

publico, fora o que acontece por

dos panos sem que ninguém

saiba Em aparte, o deputado

Sebastião Reis (PMDB), lem-

brou que para isso existem as

CPIs. que são para apurar essas

coisas que ocorrem por debaixo

dos panos e que precisam vu à

público

O deputado do PPR pediu

também, que quando fizerem

algumas denúncia com relaçào à

membros do atual grupo político

que governa o Amazonas, 
que

tenham mais cuidado eprocurem

ver quem, realmente, deixou o

BEA na atual situação

I
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"Garanchoso"

O bumbá dos políticos, o
"Garanchoso", 

uma mistura

de 
"Garantido" 

e 
"Ca-

prichoso", terá uma grande

platéia no Festiva! Folclórico

de Parintins, com início

marcado para o próximo dia

vinte e oito na Ilha de

Tupinambarana.

Um grande número de

políticos já está afivelando as

malas para embarcar com

destino à maior festa popular

da Amazônia. Como a

rivalidade entre os bumbás é

muito grande na ilha, político

que se preza torce mesmo é

pelo 
"garanchoso". 

Nada de

complicação com o eleitorado.

Jatene fica

Mesmo tenha dado algumas

alfinetadas na equipe

econômica, reclamando da falta

de recursos para a sua Pasta,

que deveria ser prioritária, como

foi dito durante a campanha

política, o ministro da Saúde

Adib Jatene, continua

prestigiado no Governo.

???

Considerado pelo pre-

sidente Fernando Henrique

Cardoso como um 
"ministro

extraordinário", o Planalto

negou que tenha havido

pedido de demissão,

garantindo que os recursos

para a saúde virão com a

reforma tributária.

Sindicato

Servidores da Assembléia

Legislativa do Estado, Câmara

Municipal de Manaus e Tribu-

nal de Contas do Estado, estão

trabalhando sob a liderança do

servidor da ALE, Vicente

Filizolla, filiado ao PDT, com

o objetivo de fundarem um

sindicato para a categoria

???

Amanhã, as principais

lideranças dos servidores das

três Casas estarão reunidos

na Casa do Trabalhador. Na

pauta do encontro, os

primeiros passos para a

formação do sindicato que

ainda não tem denominação.

Aborrecido

Aborrecido com a falta de

apoio das instituições do ramo,

como Iebem etc, na campanha

para a retirada das ruas, dos

menores que vivem perambu-

lando por aí, cheirando cola e

praticando atos de margina-

lidade, o juiz Rafael Romano,

da Infância e da Juventude, es-

taria disposto a deixar o cargo.

???

O juiz, sobejamente

conhecido pela sua

competência e seriedade, não

estaria tendo o necessário

apoio para a realização desse

trabalho por parte das

instituições governamentais.

O juizado vinha realizando

uma campanha para a

retirada desses menores das

ruas, mas por falta de

estrutura o trabalho nlo deu

certo. Tomara que o dr.

Romano permaneça no posto.

Briga 
prejudicial

NSo resta a menor dúvida de

que a briga que o prefeito de

Parintins, Raimundo Reis, do

PSDB, Partido liderado no

Estado pelo deputado Federal

Artur Neto, com o governador
Amazonino Mendes, poderá

gerar sérios prejuízos para

aquele município.

Sem pensar nas

conseqüências futuras, o

prefeito parintinense contin-

ua alimentando a briga, o que

poderá prejudicar uma série

de projetos e obras que o

Governo do Estado tem para

desenvolver em Parintins.

Será que o prefeito Reis, não

sabe que em política só existem

as operaçfies somar e

multiplicar?

?????????????????????

Expectativa

Com a realização de mais

um Festival Folclórico, acidade

de Parintins, no baixo

Amazonas, está com a

expectativa de receber mais de

três mil embarcações e a

presença de aproximadamente

cem mil pessoas.

???

Como reconhecidamente a

cidade não possui estrutura

para abrigar todo esse

contingente turístico,

certamente que a situação vai

ser do salve-se quem puder.
Os sacrifícios, não desani-

mam os torcerdores fa-

náticos de 
"Caprichoso" 

e
"Garantido" 

e os amantes

do ritmo alucinante das

toadas.

Desemprego

As restrições ao crédito

impostas pelo Governo para
brecar o consumo e as elevadas

taxas de juros, começam a gerar
sérios problemas no comércio,

que sem vender, sentem sérias

dificuldades, com o setor

ameaçado

??V

Reclamando contra a

política adotada pelo

Governo, alguns lojistas já
encerraram suas atividades.

Outros se preparam para
seguir o mesmo caminho e os

que para continuar na

atividade já acenam com

demissões. Parece que
vivemos realmente, um

período de pré-recessão.

Recesso à vista

Com a aproximação do

recesso parlamentar do meio

do ano, a Assembléia

Legislativa do Estado e a

Câmara Municipal de Manaus,

redobram os seus esforços para

não deixarem matérias

pendentes para o segundo

semestre.

Os presidentes das duas

Casas legislativas, deputado

Humberto Michiles e

vereador Bosco Saraiva -

respectivamente, garantem

que quando o recesso chegar,

as pautas estarão limpas, não

ficando nada pendente para
agosto. Tomara que isso

ocorra realmente.

?????????????????????

Comércio ataca

Frustrados com o fraco

desempenho nas vendas com os

namorados, os lojistas de

Manaus que precisam fazer

dinheiro para sanar seus

compromissos e escapar dos

juros altos, jácomeçam a pensar
em novas promoções.

???

Na mira dos comerciantes

com o assessoramento das

agências publicitárias, está

agora a data consagrada aos

pais, segundo domingo de

agosto e paralelo a isso, já

pensam em promoções

especiais para o Dia das

Crianças, no mês de outubro.

wmm

O fantasma dos 12%

Desde 

que foi inse-

rido na Constitui-

ção em 1988, o

dispositivo 
que

prevê o limite máximo de

12% para os juros no pais,

além do medieval crime de

usura, quase sempre foi

tratado como um deslize

burlesco, constrangedor até,

mas de menor importância.

Afinal, supunha-se, jamais

sairia do papel.

Pois esta semana os

noticiários vêm tratando da

crescente preocupação do

governo com a possibilidade

de votação e pasmem 
- de

aprovação de normas regula-

mentando o tema. Membros

suado Executivo, inclusive evidencia toda

presidente, cumprem nestes movimentação,

dias uma maratona de É difícil crer que a maioria

encontros com parlamentares dos pari amentares não tenha

no esforço insólito de ter de noção do despropósito - e do

explicar a flagrante insen- perigo - 
que seria limitar as

satez da proposta. alternativas de política

É verdade

que a tese já

havia sido

aprovada no

Senado, mas

essa decisão

da Câmara

Alta fói consi-

Membros do Exe-

cutivo cumprem

neste dias maratona

de encontros

monetária de

um país

encerado em

duríssima

batalha pela

estabilização.

E mais

razoável

derada quase inconseqüente imaginar 
que se trata de uma

já que, imaginava-se, jamais deplorável barganha, visando

passaria na Câmara. Agora, ao fortalecimento da sua

o próprio governo que teme posição face ao Executivo,

que seja aprovada, como Note-se 
que não se trata

aqui de defender juros

estratosféricos nem de negar

legitimidade à onda de

protestos que se dissemina

na sociedade contra os efeitos

perversos das taxas atuais.

Ao contrário. Mas reclamar

contra o que parece set^ia

dose excessiva do remédio

correto, como já fez este

espaço mais de uma vez, é

uma coisa. E outra, muito

diferente, é brincar de

irresponsável com todo o

processo de estabilização.

Para os parlamentares, o

que resta a fazer agora é

afastar esse fantasma do

horizonte político, econômi-

co e jurídico do país. De ve£

Antropologia

Otávio Frias Filho

Muita gente pergunta, a

propósito da profissão da

primeira-dama, o que é,

afinal, a antropologia. Como

jornalismo é serviço, valeria

a tentati' a de responder em

prol do esclarecimento de

lobistas, políticos, empre-

sários e demais pessoas

interessadas no caminho das

pedras do poder

Ocorre que há 80 anos,

idade aproximada desta

simpática ciência, os

antropologos vêm se

perguntando o que é, afinal

de contas, a antropologia

Quase podemos dizer que a

antropologia é a atividade

que visa a responder o que é

à antropologia.

Montaigne, o filósofo

francês do século 16, foi

talvez o primeiro antro-

pólogo. Confiando no relato

de um viajante, ele comenta

o clima 
"temperado 

e

suave", da terra onde os

nativos, os nossos

conhecidos tupinambás,
' 'passam 

o dia a dançar".

Esse texto, curto e

famoso, deu origem à

ideologia do 
"bom

selvagem", à concepção de

que os civilizados é que são

bárbaros, enquanto os povos

ditos primitivos vivem num

paraíso de harmonia e

felicidade. Toda a obra de

Rousseau parece emergir

daqueles poucos parágrafos

Quem já visitou algums

taba ainda quase incólume

sabe que as coisas não são

bem assim. Um chinês, um

marciano, qualquer pessoa

dificilmente preferia viver

ali se pudesse morar numa

favela Anatu-reza, ela sim,

é selvagem e

brutal, além de

parcimoniosa

nas suas

dádivas

Mas os

índios tinham

alma ,e

portanto,

estavam, em tese, abrigados

pelo mesmo direito natural

dos europeus. A medida que

eles eram dizimados pelo

colonizador e que areligião,

j á no sécul o passado, entrava

em crise, desaparecia a base

sobre a qual se apoiava a

idéia de uma natureza

humana.

Os relator dos primeiros

etnógrafos, cientistas mais

ou menos amadores qur

exploraram a África e a

Oceania, causaram grande

confusão. A moral, os cos-

tumes etc não apenas

variavam imensamente, mas

chegavam a extremos

bizarros e desencontrados,

verdadeiras absurdidades

sem relação entre si, sem

lógica e sem propósito.

Sir James Frazer, um dos

primeiros antropólogos no

sentido atual do termo,

escreveu sobre o trabalho

que lhe

- tomou a vida

inteira:
' ' 

U

Os índios tinham

alma e portanto

estavam abrigados

pelo mesmo direito

natural dos europeus

m a

crônica

trágica dos

erros do

moÊmm homem,

loucuras,

esforços vãos, tempo

perdido, esperanças

frustradas". Apesar do

péssimismo, a antropologia

prosseguiu na busca de seu

Eldorado, alguma unidade

que permitisse distinguir a

natureza humana sob o caos

das suas manifestações

isoladas. •

Lévi-Strauss chegou

perto disso Por meio do

método estrutural ista, que

consiste em abandonar os

conteúdos para vislumbrar

relações, no caso, relações

de pares opostos, ele

estabeleceu vínculos, antes

invisíveis, entre mitos e

hábitos os mais remotos, seja

no tempo, no espaço ou no

seu conteúdo

Com o tempo, o

estruturalismo virou uma

espécie de fé, muitos

apontaram as limitações de

sua pretensão universali-

zante Não tenho idéia do

que aconteceu com a

antropologia depois disso,

mas provavelmente elacon-

tinua perplexa diante da

diversidade humana e à

prolcura da unidade capaz

de definir o que é, afinal, a

antropologia.

Do ponto de vista prático,

ela serve para nos tornar

mais céticos, como Mon-

taigne Com sua obsessão

pelo que é fixo, não-

histórico, ela nos faz mais

conservadores e amigos de

tradições Por essas e por

outras, nunca se ouviu Ruth

Cardoso dizer 
"esqueçam 

o

que eu escrevi".
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A Comissão de Defesa

do Consumidor da ALE,

presidida pelo deputado
"independente" 

Rorial-

do Tiradentes, precisa

dar uma passadinha pe-

los bares, restaurantes e

lanchonetes da Ponta

Negra. Lá os preços

estão simplesmente

salgados.

?????????????

Hoje a partir das dez

horas, a Assembléia

Legislativa do Estado

estará reunida na cidade

de Manacapuru.

?????????????

«

Barba de molho. A vitória

do Corinthians sobre o

Grêmio em Porto Alegre,

conquistando a Copa do

Brasil, deixou o Flamen-

go com a puga atrás da

orelha.

Os gaúchos eram

favoritos, assim como o

Flamengo contra o

Fluminense, mas no final,

deu 
"coringão".OMengo

não quer que essa história

se repita domingo, em

pleno Maracanã.

?????????????

Os combustíveis

derivados de petróleo

deverão ser reajustados no

próximo sabado. O

percentual, deverágirar em

torno de seis por cento.

?????????????

O prefeito Eduardo

Braga, inspecionou

ontem, as obras do Centro

de Desenvolvimento

Comunitário, no bairro da

Redenção. O prefeito

aproveitou a oportu-

nidade e conservou com

os comunitários.
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Festa 
do boi alerta 

passageiro!
fnM, jp

Mistérios envolvem

QGs 
dos bumbás

Parintins (Dos correspon-

dentes) - Depois dc trinta anos os

mistérios continuam a rondar nos

galpões e QGs de Caprichoso e

Garantido que estão a quatro dias

J| \ grande festa folclórica

causando grande curiosidade nos

artistas contrários e principal-
• mente a quem tenta visitar os locais

com a intenção dc conhecer algum

mistério que o seu boi-bumbá

guarda para mostrar na arena do

Bumbodrómo
"0 

mistério faz parte do

bumbá", disse o diretor artístico

dc Boi-Bumbá Caprichoso Simão

Assayag, afirmando que" o Festi-

vai possui grandes diferenças do

Carnaval uma vez que os jurados

podem visitar os carros alegóricos

. e os barracões onde são

confeccionados as fantasias, o

bumbá é diferente porque o

segredo faz parte da festa. Simão

dj^se também que os mistérios

Qjio em toda parte seja na

marujada de guerra, na vaquejada,

na alegoria ou na figura do próprio 
•

boi Ele adiantou que a agremiação

está com 95% de suas atividades

prontas já que o boi traz mais

alegorias do que no ano passado.
No galpão central estão

trabalhando durante 24 horas mais

de 100 artistas que se empe-

nham para colocar os 100% na

quadra.

Para a nação vermelha a branca

os mistérios estão na criatividade

do artista e ele mesmo pede que
isso seja resguardado, disse Inaldo

Medeiros integrante do Boi de

Baixa de São José. Este ano acima

de tudo foi colcoado sobre os

artistas muita credibilidade por se

tratar de um novo grupo gerando

grande expectativa porque
aprenderam com artistas maiores

como Jair Mendes e Vandir Santos

que este ano estão fora do boi.

Com 350 pessoas no tjG Central,

que fica na Fabril Juta. Inaldo

afirma que a tranqüilidade reina

no grupo porque os trabalhos estão

em fase final.

Sem deixar escapar os mistérios

que envolvem os bois as duas

agremiações prometem uma

Viagem a Amazônia com Luzes e

Mistérios da Floresta.

Covisa notifica 
proprietário

de 
prédio 

no centro da cidade

O proprietário do imóvel

localizado na avenida Eduardo

Ribeiro. n° 629. terá 30 dias para
tomar rovidèncias que visem o

reparo das instalações físicas sob

pena dc ter o prédio interditado. A

informação foi prestada ontem

pelo chefe da Divisão de Vigilância

à Saúde da Coofenadoria de

Vigilância Sanitária (Covisa),

Varcily Queiroz Barroso. Esse

prédio foi alvo de uma blitz da

Covisa na semana passada, que
** 

vistoriou também o edifício

Palácio do Comércio, localizado

na mesma avenida.

Segundo Varcily Queiroz,

somente este semana ficou pronto

o resultado do exame a água

; coletada nos dois prédios
Felizmente, o resultado mostrou

que a água esta própria para o

consumo nos dois locais, não

havendo risco de transmissão de

doenças via hídrica", afirmou.

Com relação às intalações

físicas, entretanto, as condições

do prédio deixou muito a desejar.

O prédio não tem condições de

funcionamento comercial nem

residencial. O laudo da Covisa

atesta que o proprietário deve

provienciar urgente o reapro de

pisos, paredes, teto, infiltrações,

implantação de instalações e

equipamentos contra incêndio",

continuou Varcily. Caso essas

providências não sejam tomadas

dentro desse prazo, o prédio será

interditado de acordo com a Lei

1260/76 e o decreto 431 /76

Queiroz garantiu anda que o

Palácio do Comércio não

apresentou grandes problemas,

podendo funcionar normalmente.
"A 

única providência da Covisa

será uma conversa com o síndico

para a providência de reparos na

cisterna e obediências às normas

de procedimentos higiênicos",

prosseguiu, acrescentando que o

trabalho de fiscalização dos

prédios vai continuar, não apenas

no centro, mas partindo também

para os outros bairros da cidade,

seguindo a determinação do

prefeito Eduardo Braga de utilizar

os mecanismos necessários

para garantir a segurança da

população

Parque Dez movimenta

festival em escolas

I sucesso absoluto o V Festi-

\al Folclórico das Escolas

Municipais, promovido pela
Secretaria Municipal de Educação

(Semed) no Centro Social Urbano

(CSU) do Parque 10, com apoio
® da Prefeitura de Manaus O evento

começou na quarta-feira (21), com

a presença do prefeito Eduardo

Braga, da secretária da Semed,

Vera Lúcia Edvards, e a

apresentação de cinco escolas e

suas danças

O boi bumbá Diamante, da

escola Rem-ti-VÍ Ho bairro Hn

Coroado, fez a abertura do festi-

v al empolgando a platéia com o

seu ritmo A dança é composta só

por crianças de quatro a doze anos

de idade A quadrilha Agostinhos

na Folia, da escola Santo

Agostinho, foi a segunda a fazer a

sua apresentação, com a sua rainha

Deborah Barbosa.

A Dança do Jegue, da escola

C ic-p João Goulart, do bairro de

Santa Etelvina, foi muito criativa

apresentando vários personagens

do mundo artístico como Robero

Carlos. Xuxa, Angélica e outros,

tudo ao ritmo da música de Genival

Lacerda A escola São Lázaro

apresentou a quadrilha os

Atrapalhados na Roça, com

casamento a moda caipira, etc.

Fechando a primeira noitada,

apresentou-se a Dança do Fogo,

da escola Júlia Boijona Lábre, do

; bairro de São José, que fez uma

bela exibição com o seu ritmo

. árabe de muita animação. Após a

apresentação das cinco danças das

: escolas municipais, teve
' 

prosseguimento o Festival do

. Parque 10 com várias danças.

Para o prefeito Eduardo Braga.

ashjngtoo RMs, os

HW, Eliiide

excesso de passageiros, se a

tripulação estiver viajando sem

uniforme, algum tripulante ingerir

bebida alcoolica. se houver falta

de 
tripulantes, se

Como em 94, "índia" 
bonita nio vai faltar na festival de Parintins O festival deite ano apresentará inovações, para o deleite dos espectador»

Folheto

distribuído 
pela

Capitania dos

Portos orienta

que devem ser

denunciadas

irregularidades

em barcos com

destino a

TnititiMiirr

Parintins, sede do Festival

Folclórico.

Parintins (Dos corres-

pondentes) - "Amigo

passageiro ajude a fiscalização

da Capitania". Este é o alerta

que a Capitania ___

dos Portos do

Amazonas está

fazendo aos

passageiros que

se deslocam de

barcos para o

município de

Parintins

Através de um folheto aCapitama

incentiva os passageiros a

denuncia em as irregularidades

A embarcação que estiver com

Objetivo é evitar

que 
ocorram novas

tragédias nos rios

da região

e imporrante destacar que o festi-

vai folclórico do Parque 10 é uma

das grandes tadições das festas

juninas comunidade do Parque 10,

somando os esforços para realizar

aqui os dois festivais ao mesmo

tempo, o da Semed e o da

comunidade", disse Braga

O 
prefeito parabenizou a

Semed. na pessoa da secretária

Vera, e a comunidade do Parque

10, representada pelo diretor do

CSU, Jerson Aranha, ressaltando

que a popularização das culturais

dos festivais dos bairros é o

caminho que se tem para manter

viva a cultura junina na cidade de

Manaus, 
"já 

que o nosso festival

folclórico, lamentavelmente, não

alcança o nível de or^nização

que temos em festivais como o

marquesiano, o da Glória, do

Parque 10, da Cidade Nova, da

Compensa e de outros bairros".

O festival da Semed prosseguiu
ontem com a apresentação de mais

seis escolas e suas danças. O

encerramento do festiva) será hoje

com a participação de mais seis

escolas. O transporte das danças

está sendo feito em ônibus

liberados pela Empresa Mumci-

pai de Transportes Urbanos

(EMTU)

Centenas de pessoas estão

acompanhado o festival

diariamente. Na abertura

oresentes t

deputado 
'

vereadores Ari Mõ

Bacelar e Raimu

além do secretário da Semef, Isper

Abrahim, e o diretor da Limpeza

Pública, Jorge Portela, que foram

prestigiar o evento acompanhado

o prefeito.
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ocorrer alguma

manobra

perigosa ou, s«

existir algum

passageiro

escondido Os

passageiros
podem

denunciar, também, se não

receberem instruções de como

usar o salva-vidas (boias) e tenha

ocorrido qualquer fato que
colocou ou poderia ter colocado

em risco a sua vida

Lembre-se 
"Acidente 

não

acontece só com os outros",

assim finaliza a orientação da

Capitania

Qualquer denuncia pode ser

feita para os telefones 622-2500

na Capitania de Manaus 533-

2967 para a Agência Parintins e

521 - 1131 Agência Itacoatiara

Carência médica

preocupa a 
população

e visitantes

Parintins (Dos correspon-

dentes) - Com a falta dc material

humano os hospitais da cidade

estão tendo problemas no

atendimento ao publico No Hos-

pitai Pedro Colombo, os casos de

emergência tem aumentado muito

preocupando o corpo medico com

o grande fluxo de pessoas que
chegam na ilha O HPC esta

realizando apenas atendimentos de

emergências c partos As cirurgias

so cm casos especiais, devido o

grande numero de pacientes para

poucos médicos Apenas dois
-nnir -' r> «

aiuiuuii ia) r auit

Colombo, cumprindo plantão de

24 horas cada um. o que dificulta

o atendimento pnncipalmente para
os panntinenses a direção informou

que o centro cirúrgico estará a

disposição dos médicos que vão

compor o quadro para o Festival

O único Pronto-Socorro dc

Parintins. Jose Carlos Mestnnho.

esta com suas atividades médicas

paralisadas por falta de

profissionais, mas para os dias 28,

29 e 30, seis médicos farão o

atendimento com plantão de 12

horas para cada um, iniciando ás

7 00 até ás 19:00h

A direção do maior hospital da

cidade o amtigo Sesp agora Hos-

pitai MumcipaJ Jofre Cohen. tam-

bem se prepara para atender no

tnduo da festa O único problema
é a falta de profissionais que aquela

casa de saúde enfrenta Apenas

três profissionais que se revezam

no atendimento, principalmente j
pediátnco e casos de colem

Apesar da deficiência médica ;
da cidade, a Secretaria de Saúde I

garante que não deixará nenhum

paciente voltar sem ser atrttAuin

?

-paMitfiaft
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Manaus ganha hoje mais uma casa noturna, o Club* Notivagos abrird

| suits porlas a partir das 22 Moras. Urn nimero seleto de convidados

I seri recepcionado por Sidney Almada, Mdrio Pollari e Carlos Alberto

I Araujo (foto) que juntamente com Paulo Astuto estdo a iodo vapor

I dando os ultimos retoques nos detalhes. O Clube Notivagos promete

I se^unada^neUior^asa^toturn^^idad^^^iapo^^u^r^^

qnais oBrasil tambem fazparte). E. 
estao uevenuo mi |mH.i i uiiuMIHI^^^^^^H

ainda, proprict^ria do mundial nicnte

detentor da das I

base I

Corpora- I

Comsat Video I

e Comsat Internacional Ven- I

No a subsidiaria I

Sony, Rigesa, Varig, as I

radios Jovem Pan e Antcna Um. ——
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\ reuniao Norte ficou com a menor parcela de recursos para recupera^o de estradas

O 
presidente

Fernando

Henrique

autorizou abertura

de crédito especial

em favor 
do

Ministério dos

Transportes.

Brasilia (ABR) 
- O presidente

Fernando Henrique Cardoso

autorizou a abertura de crédito

especial de R$ 40,7 milhões no

orçamento da União, em favor do

Ministério dos Transportes, para

ser aplicado na recuperação de

trechos rodoviários nas regiões

Sul, Sudeste, Centro-Oeste e

Norte, danificados pelas últimas

chuvas

O trabalho de recuperação dos

pontos mais críticos nas rodovias

será executado pelo Departamento

Nacional de Estradas e Rodagem

(DNER). Naregião Sul,ogovemo

aplicará R$ 16,7 milhões; na

Sudeste, R$ 8,6 milhões; na

Centro-Oeste, R$ 11,4 milhões; e

na região Norte, R$ 3,9 milhões.

BOLSA

Rio (ABR) 
- A Bolsa de

Valores do Rio de Janeiro

operou ontem em baixa de 0,7

por cento. Foram negociados

173 milhões e 237 mil títulos

com um volume de dois

milhões, 634 mil e 540 reais

A maior alta: Cemig PN; c as

maiores baixas: Petrobrás PN

- Vale do Rio Doce PN c

Banco do Brasil PN

São Paulo (ABR) 
- A

Bolsa de Valores de São Paulo

opera em baixa de 1,2 por

cento O índice Bovespa

esteve na marca de 35.876

pontos. Foram comercia-

lizados, cerca de 4 bilhões e

849 milhões de títulos, no

valor de 44 milhões e91 mil

reais. As maiores altas:

Refripar Pn e Petrobrás

Distribuidora PN . As maiores

baixas: Petrobrás PN;

Telebrás PN e Vale do Rio

Doce PN

roto: JC
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A reunilo Norte ficou com a menor parcela de recursos para recuperação de estradas

Banco Rural é o 

primeiro

a ter acesso à Internet

, U >Í

t ;
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Dampi oferece

novos cursos

para 
empresas

O Departamento de Assistência

a Média e Pequena Indústria

(Dampi/AM), órgão ligado ao

Sistema Federação das Indústrias

(Fieam), realizada no período de 26

a 30 próximo, os cursos de

"Organização 
e Administração de

Almoxarifado 
' 

e 
"Revisão

Gramatical". Cadacursoteráataxa

de inscrição de R$ 100,00, e

informações e reservas podem ser

feitas na sede do Dampi, na avenida

Joaquim Nabuco, 1919, Io andar,

ou pelos telefones 233-5395; 234-

6113 e 233-1160 (fax)

Carlos Augusto Dassori,

administrador de Empresas,

engenheiro Mecânico e Instrutor do

Senai. será o instrutor do curso de
"Organização 

e Administração do

Almoxarifado''. O curso tem como

objetivo padronizar setores,

processos e atingir o século XXI.

Era 2000 da nova Administração

dos nossos materiais com redução

de custos, espaço superficios, etc.

A Bachatela em Direito, com

licenciatura Plena em Língua

Portuguesae suas Literaturas, autora

do livro Manual de Prática

Redacional, professora Rita de

Cássia Haikal, será a instrutora do

curso de 
"Revisão 

Gramatical".

O curso, explica a professora

Rita Haikal, tem como objetivo a

revisão gramatical da Língua

Portuguesa visa, sobretudo, ao

exercício correto do idioma,

revendo-se principio! básicos nas

estrutural gramaticais, capazes de

conduzir o participante a maior

segurança no seu desempenho.

O Programa abordará entre

outros assuntos, questões como

ortografia; emprego de hífen;

acentuação gráfica; verbos

impessoais; concordância nominal,

regência verbal; formas variantes e

palavras que apresentam dúvida

quanto a grafia.

O Sistema Financeiro Rural dou

mais um passo para implementar sua

estratégia de investir constante e

crescentemente em novas tecnologias

nas áreas de informática e

comunicações O Rural vai tomar-se o

primeiro proveder privado de acesso

interativo para usuários brasileiros à

rede Internet no País A Telemig -

Telecomunicações de Minas Gerais

dará apoio à iniciativa, criando

facilidades e fornecendo as linhas

telefônicas O Rural convida a

imprensa para anunciar os seus

projetos com relação á Internet nesta

quinta-feira, dia 22 de junho, as 16h30,

na sede do banco à rua Rio de Janeiro,

n" 927, 15" andar, em Belo Horizonte

(MO). A presidente do Rural. Junia

Rabello, o presidente da Telemig. Júlio

Bocchat Braga, e o diretor de tecnologia

e métodos do banco, Roberto José

Rigotto de (iouvêa, estarão presentes
O Rural constituiu, recentemente,

uma nova empresa - a BR Home Shop-

ping 
- 

que irá operar todas as funções

que envolvam o ambiente Internet A

BR llome Shopping divulga e vende

produtos e serviços de empresas

brasileiras que se associam ao sistema

para um mercado formado por mais de

50 milhões de usuários da Internet em

todo o globo, e que deverá atingir 100

milhões de usuários até 1996 A

empresa mantém, ainda, um correio

eletrônico (' 
'BR-BBS'') 

e é provedora
de serviços como desenvolvimento de

programas customizados para clientes

que queiram anunciar ou colocar seus

produtos no shopping eletrônico

O Rural esta investindo US$ 1

milhões para equipar a BR I iome Shop-

ping com hardware (armazenagem de

dados, roteadores, ATM, modem) e

software (recursos de multimídia e ik

administração de shopping). Os

recursos incluem investimentos em

instalações e publicidade
As regras de acesso á Internet,

lixadas ofi cialmente ha pouco

mais de quinze dias pelo Ministério

das Comunicações e pelo Ministério

da Ciência e Tecnologia, já

movimentaram alguns negócios de

caráter institucional Mas os planos do

Rural são mais abrangentes porque
incluem os macro e os micro usuários

da rede' , diz Roberto José Rigotto de

Oouvêa, diretor de tecnologia e

métodos do Rural lemhrando que o

que existe, hoje, no mercado nacional

e basicamente a função de correio

eletrônico e não acesso direto

(interativo) dos usuários à Internet.

Para se ter acesso à Internet são

necessários um microcomputador, um

moden, uma linha telefônica e um

provedor de acesso 
"Atendemos 

as

exigências estabelecidas na recente

regulamentação brasileira que reservou

à iniciativa privada à chave de acesso

através das facilidades oferecidas pelas

concessionárias regionais, no caos de

Minas, a Telemig", explica Rigotto

Os interessados poderão se

cadastrar imediatamente junto a rede

de 45 agências do Banco Rural em

todo o País.

Vitrine Mundial

"Produtos, 
serviços, mensagens

publicitárias, no 
"shopping

eletrônico" onde as vendas são

viabilizadas por cartão de crédito. Isto

é o futuro", diz Rigoto acrescentando

que o Banco Rural e a Rural

Seguradora, com todos os seus serviços

e produtos, já estão na BR

Homeshopping, através do endereço:

HTTP://WWW. Embratel. Net.

BR/Infnrser/Ruralscg

l Jma inovação trazida pelo Rural é

a garantia da segurança nas transações

comerciais feitas através da BR

Home Shopping Como a Internet é

uma rede pública, informações

confidenciais, principalmente aquelas

que se referem a identificação do meio

de pagamento 
- o cartão de crédito -.

comam o risco de ser interceptadas

por invasores
"Para 

evitar esse risco estaremos

implantando em julho, paralelamente
ao seu lançamento no mercado norte-

americano, um software que está sendo

desenvolvido pelo maior fornecedor

de acesso à WEB s - a Netscape - 
que

deverá rodar nas duas pontas, ou seja,

no servidor da rede e no micro do

usuário, e funcionará com informações

criptografadas só reconhecidas pelo
sistema", explica Rigotto. O mesmo

software executará funções de

administração como, por exemplo,

controle de estoques, faturamento e

entrega, entre outras

Comsat 
prevê 

faturar US$ 6 milhões em 95

Comsat prevê faturar US$ 6

milhões em 95

O fechamento do balanço da

Comsat Corporation dc 1994

registrou um faturamento recorde

de US$ 829,9 milhões, representando

um crescimento de quase 10% sobre

1993. Segundo Bruce Crockett,

presidentee CEO da Comsat. o ritmo

de crescimento da companhia
"mostra 

que estamos no caminho

certo para faturar US$ 1 bilhão em

1996".

Dos US$ 910 milhões da receita

prevista para este ano, cerca de US$

200 milhões já estão destinados ao

programa de investimentos da

Comsat nas subsidiárias

internacionais (fora dos Estados

Unidos). Ao Brasil estão destinados

cerca de US$ 11 milhões só este ano,

além dos US$ 14 milhões já
investidos desde a instalação da

empresa no país, em 1994 (gráfico).

A Comsat Brasil também ganhou,
este mês, o status de companhia

limitada. Sua nova razão social é

resultado da negociação feita em

dezembro de 1994, quando a Comsat

Corporation encerrou a joint-ven-

ture Comsat VIC, comprando as

ações das Indústrias Villares, sua

então parceira.
No inicio de 1995, a nova

companhia redefiniu seus objetivos

e estratégias para faturar no Brasil,

este ano, US$ 6 milhões em serviços

prestados. O valor corresponde ao

dobro arrecadado pela originária

joint-venture. Segundo Jurandir

Pitsch, diretor-geral da Comsat

Brasil, o grupo norte-americano -

maior em comunicação por satélite

- "está 
confiante no potencial de

mercado da América Latina e, por

isso, está dobrando seus

investimentos na região"

Terceirização

via satélite

Um dos principais produtos que a

Comsat está disponibilizando para o

mercado brasileiro é a terceirização

de investimentos. Trata-se de uma

alternativa mais econômica para
empresa que, embora necessitem de

comunicação via satélite, não

desejam dispor de seus recursos para
investir em equipamentos de infra-

estrutura. Além disso, a empresa

oferece serviços de análise das

necessidades, projeto, instalação dos

equipamentos, operação de rede e

manutenção.

Entre os tipos de serviço

oferecidos pela Comsat Brasil estão

a transmissão de dados e voz,

distribuição de áudio para emissoras

Comsat Corporation

investe mais

US$ 11 milhões

este ano no Brasil

de rádio, distribuição de informações,

videconferência e conexões urbanas

de dados via rádio digital.

Cada modalidade foi

desenvolvida para atender a

corporações de todos os tamanhos e

com necessidades diferenciadas,

sempre buscando a melhor relação

custo/beneficio. As organizações que

possuem fábricas ou escritórios

espalhados pelo Brasil podem, por

exemplo, conectá-los por redes

MFOQUES
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Manaus ganha hoje mais uma casa noturna, o Clube Notivagos abrirá

suas portas a partir das 22 horas. Um número seleto de convidados

será recepcionado por Sidney Almada, Mário Pollari e Carlos Alberto

Araújo (foto) que juntamente com Paulo Astuto estto a todo vapor

dando os últimos retoques nos detalhes. O Clube Notivagos promete

ser uma das melhores casas noturnas da cidade e vai dispor de quatro

ambitncias para satisfater o gosto de quem ali for.

privadas de comunicação de dados c

voz em alta e baixa velocidades, a

custos compatíveis com cada

aplicação

Perfil

Fundada em 1963, a Comsat Cor-

porationé a maior acionista e usuária

dos sistemas Intelsate Inmarsat (dos

quais o Brasil também faz parte). E

ainda, proprietária do mundialmente

conhecido Comsat Laboratories,

detentor da maioria das patentes no

setor mundial de satélites.

A Comsat Corporation foi

pioneira no desenvolvimento das

comunicações via satélite para uso

comercial e governamental, tanto

nos Estados Unidos como em outros

países. Seus crescimento têm como

base a criação de consórcios

internacionais, a assistência téc-

nica às organizações participantes e

a formação de seus próprios sis-

temas.

Atualmente, a Comsat Corpora-

tion é composta por seis unidades

comerciais: Comsat World Systems.

Comsat Mobile Communications,

Comsat Video Enterprises, Comsat

Radiaton Systems, Comsat Labora-

tories e Comsat Internacional Ven-

tures, esta responsável pelas

subsidiárias fora dos Estado^ Unidos,

hoje presentes no Brasil, Argentina,

Bolivia, Colômbia, Guatemala.

Rússia, Turquià e Venezuela.

No Brasil, a subsidiária foi criada

em 1994 (em joint-venture com a

Villares) e já possui em sua lista

clientes empresas como Alcoa,

Alpargatas, Dow Quimica.

Gradiente, Klabin, CCE, Sharp,

Sony, Rigesa, Varig, Juratel e as

rádios Jovem Pan e Antena Um.

Concurso

A prefeitura Municipal de

Manaus está oferecendo 2.877 vagas

na admistração municipal através

de um concurso público que promete
acabar definitivamente com o

sistema de regime especial. O

famigerado regime tem causado

sérios transtornos na vida de quem

teve a 
"sorte" 

de ser por ele

contratado.

oooooooooooooooo

Depois de anos de serv iço, sem

direito a FGTS, INPS e mais

direitos trabalhistas, o funciona rio

é mandado para casa chupando o

dedo. As quase três mil vagas

poderão chegar a quatro mil e vai

depender da aprovação da

mensagem que o prefeito vai

enviar à CMM assim que acabar

o recesso parlamentar.

OOOOOOOOOOOOOOOO

Um dado interessante é que
somente no município existem

aproximadamente 8.250

funcionários no regime especial,

enquanto a Prefeitura dispõe de

8 .150 funcionários estatutários No

estado esse numero, com certeza,

não e menor H hora de se dar um

basta nessa situação injusta e

desestimulante.

Lei 
para

que 
te 

quero

Fechada pela Sedema, Urbam

e Covisa, a fábrica de água

sanitária Brilha continua

funcionando como se nada

houvesse acontecido. A fábrica

poluía um igarapé e os pobres
funcionários trabalhavam

manipulando produtos químicos
sem qualquer proteção. A revolta

dos vizinhos foi tanta que
denunciaram á Prefeitura.

OOOOOOOOOOOOOOOO

A continuidade do funciona-

mento é um abuso que precisa ser

punido severamente, não se pode
brincar com a saúde alheia

impunemente. O irônico dessa

historia e que o proprietário da

fábrica maldita se intitula líder

comunitário. Por sinal |á é hora de

se ver quem na verdade é líder

comunitário, muita gente usa do

titulo, mas na realidade não passam
de oportunistas que se vaiem da

função, muitas ve/es inventada, para
tirarem proveitos pessoais.

Desvalorização

O Real vai sotrer sua primeira

desvalorização, agora é pedir a Deus

que a corrida desesperada atrás de

dólares não volte como no passado

Se a medida é necessária que seja

feita, mas é preciso que haja

equilíbrio por parte da clasij^ |
empresarial para que o tiro nâo s>^P

pela culatra. Agora é rezar para que

o sonho do real não esteja nos

estertores da morte e voltemos ao

mesmo sistema do velho cruzeiro

muito embora que o governo afirme

que não há perigo

Haja

devedores

Mais de um milhão de paulistas
estão devendo na praça e com o

nome no SPC, lem inadimplentes

para todos os lados. Segundo o

Sindicato dos Metalúrgicos de

cada dez operários, quatro estão

endividados e gastam mais da

metade do salário para poder

pagar a divida, o que nem sempre

é possível fazer.

OOOOOOOOOOOOOOOO

Os juros e taxas são os maiores

entraves para quem quer se limpar,

a recomendação da Associação

Comercial de São Paulo é que as

lojas negociem com os devedores,

baixando os juros. O problema de

inadimplência não é exclusivo de

São Paulo, Manaus tem um número

considerável.

OOOOOOOOOOOOOOOO

Os comerciante* bem que

poderiam agir com mais

inteligência e procurar a

negociação como alternativa, de

nada adianta ter uma divida

imensa, impagável, o melhor é

negociar dentro da realidade • ter

o dinheiro em caixa Têm pessoas

que nunca conseguirão pagar »ai

dividas se as taxas continuaram

subindo do jeito que ettlo.

Parintins

Enquanto a classe política se

divide para saber quem é o pai do

boi, os adeptos da vaquejada,

marujada, indiarada e outras adas

da vida se preparam para deixar

Manaus rumo à Ilha. Não estão

nem aí para quem vai mandar pu

desmandar no Bumbódromo,

querem mesmo é brincar.

OOOOOOOOOOOOOOOO

A bem da verdade são essas

pessoas, com sua alegria, que

juntamente com o povão de Parintins

são os verdadeiros promotores e

realizadores do evento. Asmanifes-

tações que surgem do povoe por ele I

são mantidas, permanecem, quando
começam as brigas a tradição linda

levando a pior, que o diga o Festival

Folclórico Amazonense que hoje

amarga a falta de prestígio do povo

UTI

De alto a baixo a saúde no País

continua agonizante, como se não

bastassem os problemas causados

pela falta de material, as fofocas e

arreda pra lá de ministros finda

por complicar mais a situação. O

ministro da Saúde Adib Jatene

afirmou ontem que só sai do cargo

se for demitido. Enquanto perdura
o sai ou não sai centenas de pessoas
estão morrendo a mingua.

Apoio ao menor

A Refinariade Manaus - Remam,

está admitindo em seu quadro de

funcionários aproximadamente 15

adolescentes que pertencem a

famílias de baixa renda do bairro

Maua/inho e estejam cursando o

ensino público fundamental Hem

que outras empresas poderiam seguir

o mesmo exemplo.

OOOOOOOOOOOOOOOO

É muito fácil ficar chiando por
causa dos menores cheiradores de

cola ou goeleiros menores de idade

que infernizam a vida da socieda-

de, fazer alguma coisa que efetiva-

mente resolva o problema é que é

difícil. A comodidade nlo deita

Deui permita que a experiência

da Remam dê certo e que outros

homens de boa vontade sigam o

exemplo.

Sukatão

A Patrícia que me perdoe, mas o

sotaque mineiro usado por ela na

propaganda que hora está sendo

veiculada nas entisaoras de tv, não

está pegando bem. Não são poucas
as críticas. Sinto-me a vontade de

criticar dado que já fiz elogios ao

trabalho dela em outras épocas. A

falha não é da garota-propaganda,
mas de quem produziu o comercipl.

OOOOOOOOOOOOOOOO

B«m que o Jumbo Miranda,

um homem que considero iateli-

gente e se alo o fosse nio teria o

que hoje tem, poderia olhar com

mali carinho essas produções co-

merciais. Engraçado é que o sota-

que mineiro tá é atiUxado no come-

ço • nu finai do comercial, momento

em qua a companheira aparece. O

texto qne é lido em off, ou seja, o

que sc ouve tendo canas dosprodu-

tos em promoção é falto normal-

mente. Nada como ser original.
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Haddad: Real com 

"melhor 

horizonte"

Bresser entrega 
plano 

da nova administração

Brasília (ABR) 
- O

Ministério da Administração e

da Reforma do Estado entregou

aos participantes da Câmara de

Reforma do Estado - instalada

ontem (21), em Brasília - a

primeira versão do plano diretor

que vai alterar a estrutura da

administração públícano Brasil

A proposta, elaborada pela

equipe do ministro Luiz Carlos

Bresser Pereira, tomou como

base o modelo de reforma

adotado pela Inglaterra nos

últimos 20 anos para

desburocratizar e tornar

eficiente a máquina

administrativa
"As 

idéias dos ingleses são

muito úteis para nós", admitiu

o ministro, ao falar sobre o tema
"a 

experiência britânica de

flexibilização pública (Enap)

Segundo Bresser, a experiência

bem-sucedida, que uniu a alta

administração pública britânica

e o governo conservador

daquele país em torno dos

mesmos objetivos, pode ser

colocada em prática no Brasil,

desde que haj a participação dos

principais ministérios do

governo
"Temos 

um governo social-

democrata, e não conservador,

que não quer diminuir a carga

tributária, mas até aumentá-la,

especialmente através de

melhor arrecadação", afirmou

Bresser, ao citar esta como a

única diferença entre as idéias

inglesas e as metas do governo

brasileiro

Um dos principais pontos da

versão preliminar do Plano

Diretor é a transformação da

administração burocratica em

administração gerencial A

modernização do Estado

Para Bresser, a estabilidade dos servidores fica restrita às carreiras do Estado

Brasileiro depende também de

emenda constitucional

preparada pelo governo

A estratégia para enfrentar

resistências corporati vistas a um

dos pontos mais polêmicos da

reforma - o fim da estabilidade

do funcionalismo público 
- e a

de conseguir adesões junto a

prefeitos, governadores e

parlamentares queja ocuparam

cargos executivos

Bresser Pereira acredita que

restrições à proposta ocorrerão

tanto nos partidos de Direita

quanto nos de esquerda, com a

diferença que a esquerda tende

a apoiar outras idéias contidas

na reforma Definida como um
"dinossauroburocrático' 

pelo

ministro, a estabilidade dos

servidores públicos seria restrita

ás carreiras exclusivas do

Estado como dos juizes

O ex-ministro da Fazenda, disse 
que 

o

país 
tem muitos motivos 

para 
celebrar

com alegria o 
primeiro 

ano do Plano.

Belo Horizonte (ABR) - O ex-

ministro da Fazenda. Paulo

Haddad, disse ontem, nesta capi-

tal, por ocasião do Décimo-

Segundo Congresso Mineiro de

Municípios, que o pais tem muitos

motivos para celebrar com alegria

o primeiro ano de vigência do

Plano Real Segundo ele, o plano

completa um ano com a inflação

em cerca de 1,5 por cento ao mês.

com a economia crescendo a cinco

por cento c sem a necessidade de

utilização de dispositivos

artificiais como tabelamento,

congelamento ou liberação de

confisco de poupança

O horizonte do Plano, disse o

ex-ministro, e melhor ainda para o

segundo e terceiro ano de vigência,

na medida em que as reformas

institucionais venham dar

durabilidade aos resultados bem

sucedidos do primeiro ano Se neste

primeiro ano de Real a inflação

prevista é de algo em tomo de 30

por cento, argumentou Haddad,

para o segundo ano a expectativa

é de que fique em 20 por cento

Isso. arrematou o economista,

significa um grande sucesso para

um país que viveu uma inflação

crônica durante mais de duas

décadas

Sanguinetti defende clareza

para 
as regras do Mercosul

Porto Alegre (ABR) 
- O

presidente do Uruguai. Júlio

Maria Sanguinetti. defendeu

ontem, nesta capital, a integra-

ção do Mercado Comum do

Sul (Mercosul) e a criação de

regras mais claras de comércio

para a implantação definitiva

desse mercado Ele visitou, na

capital gaúcha, o Tribunal de

Justiça e a Assembleia Legis-

lativa e foi recebido pelo

governador Antônio Britto

Aos juristas, Sanguinetti

falou sobre a importância da

Independência do Poder

Judiciário e a necessidade, no

futuro, de uma homogeneidade

nas leis, respeitando,

entrentanto, o direito de cada

pais Na AssembleiaLegislatíva,

o presidente uruguaio criticou

as grandes potências

econômicas que. na sua opinião,

pregam a liberdade comercial.

mas não a praticam, oferecendo

subsídios aos produtos que

exportam

Júlio Mana Sanguinetti disse

que os países do Mercosul

devem defender uma libetdade

comercial honesta e legitima e

que este sera um dos grandes

desafios do Brasil, Uruguai

Argentina e Paraguai nesta

intergração 
"Nos 

próximos

meses, vamos ter que tomar

medidas muito importantes para

chegarmos a um bom acordo

nesse processo O Merçosul

precisara de regras fixas e

estáveis", afirmou

O presidente uruguaio

almoçou no Palácio Pirauni.

com o governador Antônio

Britto Agora a tarde, ele se

reúne com empresários

gaúchos, na sede da Federação

das Industrias do Rio Gíande

do Sul (Fiergs)

Tabela de Pre9os de Passagens

no Transporte Fluvial (Linhas)

Valores vigentes em navios motores e barms motores

(tranportc de passageiros e cartas) saindo de MANAUS com

destino a:

LOCALIDADE SEGl NDACLASSE PRIUEIRACLASSE

ORIX1MINA RS 27.00 R$ 31,00

JURUTl R$ 27.00 RS 31,00

OBIDOS R$ 31.00 R$ 38,00

ALENQUER R$ 38.00 R$ 44,00

SANTAREM R$ 38.00 R$ 44,00

MONTE ALEGRE R$ 44.00 RS49.00

PRAINHA. R$ 49,00 R$ 55,00

PARINTINS R$ 49.00 RS 55,00

ALMERIM RS 57.00 RS 62.00

BREVES RS 64.00 RS 70,00

URUPA RS 64.00 RS 70,00

BELEM RS 84.00 RS 91.00

Capitania dos Portos inicia hoje

fiscalização cm Parintins

A Capitania dos Portos coine.a

hoje os trabalhos de fiscalização

intensiva de todas as embarcações

que atracarem no porto da cidade

de Parintins. levando passageiros

para participar do maior festival

fotclóncoda região Norte, realizado

na sede daquele município, no

período de 28 a 30 deste mês

A polícia naval estabelecida em

Parintins vai receber apoio das

Agências da Capitania dos Portos

de Manaus. Itacoatiara. Porto

Velho e Tabatinga O reforço

chegará à sede daquele município

no próximo domingo, segundo

informações do capitão Francisco

Edvaldo Pereira de Freitas, agente

da Capitania dos Portos cm

Parintins A Marinha apoiará o

sistema de segurança durante a

realização do Festival Folclórico,

com o navio Rondônia, e um

helicóptero

Com destino a Parintins, estas

embarcações deixam Manaus

Hoje, dia 23, deixam Manaus

com destino a Parintins, as

seguintes embarcações

B/M -Cisne Branco, com

capacidade para 300 passageiros

em primeira e segunda classe,

deixará o Porto de Manaus às I6h

N/M Joio Pessoa Lopes, com

capacidade para 500 passageiros

(primeira e segunda classe),

deixará Manaus ás 15h

N/M Nadion Jean. com

rolo: .!( " ,

"

I

* E

E intenso o movimento de passageiro* no Porto de Manaus, com destino ao Município de Parintins

Marinha e Jornal do Commercio

orientam usuários de embarcações

Elaboradas pela Capitania do

Portos, o JORNAL DO

COMMERCIO divulga a partir

de hoje. uma série de orientações

aos comandantes, tripulantes e

passageiros dos barcos e navios

motores que estão se deslocando

para o município de Parintins

Durante todo o período de

realização do Festival Folclórico,

o JC estara ajudando a Marinha

nesta operação de esclarecimentos

quanto aos diversos sistemas de

segurança que de\em ser

praticados ou adotados nas

embarcações

A Capitania dos Portos pede

que. em qualquer caso de descum-

pnmento das orientações, o ato

seja denunciado em Manaus

peloTel. 622-2500. na Agência

de Parintins. Tel 533-2067. ou

na Agência de Itacoatiara. Tc!

521-1 131

capacidade para 140 passageiros

distribuídos em primeira e segunda

classe, deixará o Porto da capital

ama/.onensc às 17h

.N/M 11 de maio.com capacida-

de para 300 passageiros (primeira

e segunda classe), sairá do porto às

17h

A aquisição de passagens para

estas embarcações é feita no Porto

de Manaus

Movimentação de Carga

no Porto de Manaus em 95

Movimento de navios de carga,

balsas e navios de turismo/95

MES IMPORTACOES EXPORTACOES

Janeiro 21.613 ton 9.379 toneladas

Fevereiro 33.757 ton 9.868 toneladas

Mar^o 38.089 ton.....'. 13.420 toneladas

Abril 42.295 ton 10.317 toneladas

Maio 35.205 ton 10.532 toneladas

\iE5 NCARGA BAISA TURISTA

Janeiro 10  2

Fevereiro 12  2

Mar<o 17  11 3

Abril 14  1

Maio 14  

Bresser entrega 
piano 

da nova administrate

rot.: JC _____

Brasilia (ABR) 
- SHHHH1

Ministerio da Administratis i

daReformadoEstadoentregou

aos participant es da Camarade

Reforma do Estado - instalada WUKtr*

ontem (21), em Brasilia - a

pnmeiraversaodoplanodiretor

que alterar a estrutura da j

administra^aopublicanoBrasil jjjH

A proposta, elaborada pela

equipe do ministroLuiz Carlos

Bresser Pereira, tomou como

base o modelo de reforma !. >jik

adotado pela Inglaterra

• 
^jAsmb

administrativa *'¦' 
* 

taPBBBBr
"As 

ideias dos ingleses sao

jtk.

e o governo

daquele Mm

mesmos wW

colocada em ^

^j

Jf-

jm
democrata. e

que quer

mas

¦¦¦¦¦¦

Bresser ao citar esta como ptr.d 
Bregger a cstahilidade dos servidores fica restrita as carreiras do Estado

unica diferensa entre as ideias

inglesas e as metas do governo Brasileiro depende tambem de de conseguir adesoes junto diferen^aque aesquerdatende

brasileiro emenda constitucional prefeitos, governadores a apoiar outras ideias contidas

Um dos principals pontos da preparada 
pelo governo parlamentaresquejaocuparam na reforma Definida como um

versao preliminar do Piano 
^ estrategia para enfrentar cargos executivos. "dinossauroburocratico pelo

Diretor e a transforma^ao da resistenciascorporativistasaum Bresser Pereira acredita que ministro, a estabilidade dos

administratao burocratica em Jos 
pontos mais polemicos da restr^des a propostaocorrerao servidorespublicossenarestrita

administratao gerencial reforma-ofim 
da estabilidade tanto nos partidos de Direita as carreiras exclusivas do

modernizatao do Estado j0 
funcionalismo publico 

- e quanto nos de esquerda, com Estado como dos juizes

Koto^ H —— ^ 1 

^ 

^—|

i. ^
Valores vigentes em navios motores e barcos motores ". Mi.i »**" r-r

(tranporte de passageiros e cargas) saindo de MANAUS com —w ® 
t3 J ^i.

destinoa: ^ b

LOC ALIDADE SEGl NDACLASSE PRIMEIRACLASSE m % ^

ORIXIMINA . M —

JURLITI  R$"*I.oo . 
'X' 

Lfl MiMjMi ~11

OBIDOS RS ^I on ' 
,24--' JK Bk 4L ts-

ALENQUER .^

MONTE ALEGRE

PRAINHA. ^

PARINTINS POV Jf7k\

ALMERIM

breves W/KT.

W*'

T 
'

—¦— — " " 

; 
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J ,, , E intenso o movimento de passageiroi no Porto de Maaaus, com destino ao Muaidpio de Parintins

A Capitama dos Portos corne a de Manaus, Itacoatiara, Porto

hoje os trabalhos de fiscali/.a<;ao Velho e Tabatinga O refor?o _ _ • 
^ 

-y "I 
*

intensiva de todas as embarca<,6es chegara a sedc daquele municipio I\/| 
Qtit1 h Q f* I fMTl Q I nH I OTT1TT1 f^TT^I O

que atracarem no porto da cidadc no proximo domingo, segundo J_VX(X± 
I 

' 
* ' 1CJL •IV/XXXCI-X V4-V/ \J Illlllvl VIV/

de Parintins. levando passageiros informavdes do capitAo Francisco

para participar do maior festival Edvaldo Pereira de Freitas, agente • f 
• 

na sede daquele municipio. no Parintins A Marinha apoiara onentam usuanos de embarca^oes

periodo de 28 a 30 deste mes sistema de seguranga durante .

Apolicianavalestabelecidaem reali/a?ao do Festival Folclonco. Elaboradas pela Capitama do motores que estao se deslocando quanto aos divcrsos sistcmas dc pnmento das onemafocs, o a.

Parintins vai receber apoio das com o navio Rondonia e um p0rtos, o JORNAL DO para o municipio de Parintins seguran<;a que devem ser seja denunciado em Manau«

Agencias da Capitama dos Portos hclicoptero COMMERCIO divulga a partir Durante todo o periodo de praticados ou adotados nas pelo Tel. 622-2500. naAgencia

. . de hoje, uma serie de onenta?5cs realiza^ao do Festnal Folclorico. cm bar canoes de Parintins. Tel 533-2067, cju

Com destino a ranntins, estas aos comandantes, tnpulantes e o JC estara ajudando a Marinha A Capitama dos Portos pede naAgencia de Itacoatiara. Tel

• • > passageiros dos barcos e navios nesta opcra<;ao de esclarecimcntos quc.emqualquercasodcdescum- 
521-1131

embarcacoes deixam Manaus • .

ho^ a, to. Manaus c»pac,d»i« pa,a >40 passag.i.0, Moviiiientafao de Carga Movimento de navios de carga,

Kgttintes cmbarca^flcs classc. tkixart 0 Pono da capital HO 
Porto de Manaus em 95 

balsas e navios de turismo/95

B/M Cisne Branco, com amazonense as 17h .uDODTArrtcc cVPHPTACrtF^ 
\'CARGA BALSA TURISTA

capacidade para 300 passageiros 
.N/M 11 de maio. torn capacida- MES L 

J . - =====================================

em primeira e segunda classe. de para 300 passageiros (pnmcira 
==~= ""  "I: ~= 

Janeiro  10   2

deixara o Porto de Manaus is I6h e segunda classe). saink do porto is Janeiro 21.613to« 9.379 toneladas Fevereiro  
12   2

N/M Joio Pessoa Lopes, com 17h Fevere.ro IJ.Wtoji SMStuMu Mar^0    3

capacidade para 500 passageiros Mai^o 38.089 
ton 13,420 to>eladai Abri(  

  I

(primeira e segunda classe), A aquiswflo de passagens para Abnl 42.295 ton 10.il7 tone aaas M>.o  
 

deixara Manaus is 15h estas embarca^des 6 feita no Porto Maio 35.205 ton 10.532 toneiaaas

N/M Nadion Jean, com de Manaus u_l ============



8 -Saxta-faira, 23 da junho d* 1995 Economia
JORNAL DO COMMERCIO

Governo estuda 

proposta 

da Abeiva

Importadoras desejam estabelecer

sistema de autocontrole na distribuição

do volume de veículos autorizado.

Brasflia (ABR) 
- A ministra

d^ Indústria Comércio e Turis mo,

Òorothéa Werneck, disse que o

governo vai estudar a proposta

da Associação Brasileira das

Empresas Importadoras de

Veículos Automotores (Abeiva),

de se estabelecer um sistema de

autocontrole no setor. Segundo a

ministra, a proposta prevê o

estabelecimento, pelo governo,

de um teto para as importações e

deixa aos importadores a tarefa

de distribuir, entre as empresas

do setor, o volume de

importações autorizado.

De janeiro a maio, entraram

no pais 20S mil veículos, de

acordo com um levantamento do

governo.

Quanto aos problemas criados

Com países do Mercado Comum

do Sul (Mercosul), em função da

Medida Provisória que estabelece

cotas para importação de

veículos, Dorothéa Werneck está

otimista. Elea disse que hoje,

representantes brasileiros

participarão de uma reunião em

Buenos Aires, para mais uma

rodada de negociações técnicas.

A ministra considerou a

reunião de ontem com

representantes da Abeiva e da

Associação Brasileira de

Comércio e Indústria de Veí culos

Automotores (Abraviva), muito

positiva. Nesta reunião, dando

continuidade aos contatos com

todos os segmentos do setor, fo-

ram apresentadas sugestões e

preocupações dos importadores,

resumiu a ministra.

Segundo ela, as discussões fo-

ram centradas em duas questões

básicas: a situação deste ano, com

destaque para os carros que já

entraram no país, mas ainda não

saíram a alfândega e como será a

política para o ano que vem,

quando entrará em vigor a medida

provisória que estabelece as cotas

de importações.

O presidente da Abeiva, José

Nery, disse que a proposta apre-

sentada à ministra foi formulada
"dentro 

das necessidades

macroeconômicas do governo'',

e que sua adoção premiaria uma

decisão negociada.

r»U: JC ^^JUiL

Toil" B

iidMr

Produção de trigo cai

336 mil toneladas

Porto Alegre (ABR) 
- A área

de trigo a ser cultivada neste ano

no Rio Grande do Sul deverá

apresentar uma redução de 3 8%,

caindo de 554 mil hectares para

344 mil hectares. A informação

foi dada ontem, pelo presidente

da Federação das Cooperativas

de Trigo e Soja do Estado

(Fecotrigo), Rui Polidoro Pinto.

Segundo cálculos da Fecotri-

go, isso representará uma dimi-

nuição de 336 mil toneladas na

produção, com uma perda de re-

ceita de R$ 46 milhões. A Feco-

trigo abrange 70 cooperativas,

com 217 mil famílias rurais,

responsáveis por cerca de 50%

de toda a produção do Estado,

estimada em 18 milhões de

toneladas para a safra de 1994/

95 (23% do total no país).

Rui Polidoro Pinto disse que o

maior prejuízo com a redução do

plantio será a área social,

causando o desemprego de 1 400

trabalhadores no campo Além

disso, acrescentou o presidente

da Fecotrigo, a redução agravará

as dificuldades decorrentes da

atual crise agrícola, que atinge

todos os setores da economia e

reduzem a arrecadação das

prefeituras do interior, devido aos

problemas de comercialização da

safra de verão 1994/95

Diante deste quadro, diz Rui

Polidoro Pinto, é necessário que

o governo atenda a diversas

reivindicações do setor, como a

prorrogação do prazo para o

pagamento de todos os contraíos,

com o uso ou não da equivalência

em produto, cujos vencimentos

já estão ocorrendo, e demais

financiamentos com vencimentos

próximos até a solução definitiva

das dívidas do setor rural e

conseqüentemente, das coope-

rativas

Os veículos importados poderio ser controlados pela Abeiva quanto i sua distribuição no pais

Divulgada 
produção 

de

vacinas contra aftosa

Alterações no Edital de

privatização 
da Escelsa

Vitória (ABR) 
- Hoje serão

publicadas as alterações no edital

de privatização da Espírito Santo

Centrais Elétricas (Escelsa),

primeira estatal do setor elétrico

a ser vendida. O governo do

Estado poderá participar do leilão

das ações da Escelsa, no dia 11

de julho, na Bolsa de Valores do

Rio de Janeiro. O Edital definirá

se a participação será isolada ou

através de consórcio.

Na opinião do governador do

Espírito Santo, Vitor Buaiz, o

Estado deve manter controle

sobre a geração e a distribuição

de energia elétrica Isso impedirá,

acredita ele, que os setores mais

carentes da população fiquem

privados do acesso à energia

elétrica se a elevação de tarifas

deixar de ser controlada.

A diretora de privatização do

Banpo Nacional do

Desenvolvimento Econômico e

Saciai, Elena Landau, informou

-a 
Buaiz, segundo ele, que serão

' 
alteradas apenas as cláusulas que

* 
;dfo margem a dúvidas. As tarifas

' 
fixadas e a estrutura do Edital

áSo serio alteradas, disse.

Irregularidades

jtjp>

O governador Vitor Buaiz

determinou a apuração de

Responsabilidade no processo de

, venda de 950 mil ações

ordinárias, de propriedade do

Estado, na Espirito Santo
^Hitrus 

Elétricas (Escelsa).

parecer da Auditoria

I xdtfal do Estado, o processo de

I vsoda foi marcado por diversas

I 
* 
/>

irregularidades.

A venda ocorreu no dia 11 de

outubro do ano passado, depois

de um processo tumultuado que

inclui longos debates e

manifestações na Assembléia

Legislativa, para que a

negociação na Bolsa de Valores

do Rio de Janeiro fosse

autorizada. O governador

encaminhou cópia do relatório

da auditoria, apontando as

irregularidades na operação, ao

Tribunal de Contas, Ministério

Público e Procuradoria Geral do

Estado.

O relatório assinado pelo au-

ditor Luiz Cláudio Peixoto Lobo,

revela que 
"aplicação 

dos

recursos oriundos da venda das

ações ocorreu em desacordo com

o artigo 8 da Lei 4.966/94,

combinado com o artigo 2 da lei

4.895/94, havendo divergências

entre percentuais de gastos

estipulados em lei e os que foram

efetivamente aplicados pelo

governo". Enquanto a lei fixou

em 15 por cento o percentual

para amortização de dívidas, o

, governodestinou44,52%doque

arrecadou com as vendas das

ações com esta finalidade

Outra irregularidade apontada

no documento refere-se á falta

de 
prestação 

de contas da aplica-

ção dos recursos. A auditoria

geral do estado denuncia também

que 
"o 

processo de seleção da

empresa responsável pela

colocação das ações no mercado

careceu de participação ampla

das instituições que operam no

ramo".

Brasília (A BR) - O secretário

de Defesa Agropecuária, Enio

Marques, informou ontem, que

os laboratórios das Redes Oficial

e Privada produziram, no

primeiro trimeste deste ano, 41

milhões 599 mil 550 doses de

vacinas trivalentes oleosas e

aquosas contra a febre aftosa.

Deste total, 3 milhões 139 mil

790 doses, provenientes de dois

lotes, foram condenadas e

inutilizadas pelo Ministério da

Agricultura, antes da

comercialização, dentro do

programa de controle de

qualidade

Ao todo, foram aprovadas 38

milhões 459 mil 760 doses, sendo

23 milhões 348 mil 030oleosas e

15 milhões 111 mil 730 doses

aquosas. As vacinas fqram libe-

radas com a prova de eficiência

reálizada pelas empresas e pelo

controle oficial em bacteriologia

e inocuidade, sendo 15 partidas

de vacina oleosa e 3 partidas de

vacina aquosa.

Segundo Êmo Marques, a

divulgação dos índices de

controle de qualidade das vacinas

contra a febre aftosa, feita

mensalmente, atende solicitação

das entidades de classe ligadas

ao setor agropecuário. Ele disse

que em abril, a produção foi de 6

milhões 031 mil 100 doses do

tipo oleosa, provenientes de

quatro lotes, sendo 1 milhão 233

mil 200 produzidas

exclusivamente para exportação,

todas aprovadas. Em maio, a

produção atingiu 15 milhões 456

mil 850 doses, do tipo oleosa,

sendo que 1 milhão 223 mil 850

foram reprovadas e inutilizadas

para o coijsumo.

O secretário explicou que o

controle de vacinas é feito em

todas as partidas produzidas

pelos laboratórios da rede oficial

Controle

de qualidade

é feito

desde 1994

eprivada, assegurando ao criador

a utilização de vacinas inócuas,

eficiência na imunização dos

animais Os testes de qualidade

são realizados pelo laboratório

do Ministério da Agricultura, no

Rio Grande do Sul. A qualidade

das vacinas permite que bovinos

acima de dois anos sejam

vacinados apenas uma vez por

ano, enquanto os animais mais

jovens, apenas de seis em seis

meses.

Ênio Marques disse, ainda,

que as vacinas produzidas pelos

laboratórios oficiais têm o apoio

do Centro Pan-Americano de

Febre Aftosa e são destinadas ao

controle de focos e atendimento

a compromissos de acordos

internacionais, assinados com os

países de fronteira. O trabalho de

controle de qualidade nos

laboratórios vem sendo feito

desde 1964, mas somente a parti r

de 1994 é que começaram a ser

oficialmente divulgados

Produção Agrícola

Rio (ABR) 
- O Instituto

Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE), divulgou o

levantamento sistemático da

produção agrícola referente a

maio, após sua aprovação pela

Comissão Especial de

Planejamento, Controle e

Avaliação das Estatísticas

Agropecuárias - Cepagro (IBGE/

Ministério do Planejamento e

Reforma Agrária).

Nesta comparação, se

destacam as variações nas

estimativas de produção dos

seguintes produtos: batata

inglesa, (1,18%), café (-7,62%),

cana-de-açúcar (1,63%), feijão

(-3,71%), laranja (7,61%),

milho-primeira safra (-3,71 %), e

milho-segunda safra (-15,77%).

A produção total de cereais,

leguminosas e oleaginosas deverá

alcançar 80,268 milhões de

toneladas -6,78% a mais do que

a produção recorde de 1994

(75,17 milhões de toneladas).

BNDES confirma interesses

de estrangeiros no Brasil

Rio (ABR) 
- O Banco

Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social (BNDES),

informou ontem que investidores

estrangeiros manifestam

interesse em participar do

processo de privatização

brasileiro. A retomada do

Programa Nacional de

Desestatização estáprevistapara

o próximo dia 11 de julho, com o

leilão da Centrais Elétricas do

Espírito Santo (Escelsa).

Segundo o BNDES, várias

empresas manifestaram interesse

no programa, desde o inicio da

Pré-Identificação, no último dia

12, e deverão formar consórcios

e associações, inclusive com

investidores nacionais, até o pró-

ximo dia seis de julho, quando se

encerra o prazo de qualificação.

De acordo com o gerente da

área de desestatização do

BNDES, Carlos Kobylko, o

grupo rede, integrado pelas

empresas de Jorge Quéiroz,

concessionárias de energia

elétrica de São Paulo, aliado ao

Chase Manhattan Bak e à Hous-

ton Eletric, do Texas, é um dos

investidores que disputarão o

controle da Escelsa. Outro

candidato é o consórcio formado

pela Eletricité de France (EDF),

estatal francesa de energia

elétrica, e o Ing Bak, da Holanda

No Brasil, já está. formada a

Associação IVEN, dos bancos

Bozano Simonsen, Icatu,

Nacional e Pactuai, além dos

investidores Cataguazes

Leopoldina e Andrade Gutierrez.

H& também, a possibilidade de

participação, no leilão, de um

consórcio composto pelas

empresas de energia da Argen-

tina e Chile. Ontem, a Escelsa

realizou assembléia geral

extraordinária que aprovou o

novo estatuto social da empresa

onde 
' 

foram introduzidas

modificações para dar a

configuração de empresa

privada.

As visitas de investidores às

instalações da Escelsa

começaram no dia 19 desde mês

e serão encerradas na próxima

segunda-feira (26). No leilão,

será vendido o controle da estatal,

constituído de 50% do capital

mais uma ação. Quatorze por

cento do capital permanecerão

no Fundo Nacional de

Desestatização (FND), para

definição posterior.

Os empregados, por sua vez,

tem até o dia sete de julho para

subscrever ações até o total de

10,6% da participação da

Eletrobrás no capital da Escelsa

equivalente a 7,7% do capital

integral da empresa O preço

mínimo da Escelsa foi fixado em

RS 578,2 milhões e o lance

mínimo, para o leilão, em RS

333,5 milhões.

Modernização

de aeroportos

do Rio

Rio (ABR) 
- O ministro da

Aeronáutica, Mauro Gandra,

vai assinar contrato com o

governo do Rio de Janeiro para

a realização de obras de infra-

estrutura na rede de aeroportos

do interior do Estado O projeto

será assinado na próxima

segunda-feira, durante o semi-

nário 
"Aeroportos - Fator de

Desenvolvimento", promovido

pela Federação das Indústrias

(Firja).

A primeira etapa do pro-

grama tem orçamento de R$

3,5 milhões para o biênio 94/95

e visa à modernização de seis

aeroportos - Rezende, Itape-

runa, Maricá, Paraty, Nova

Iguaçu e Angra dos Reis Desse

total, a União, através do Minis-

tério da Aeronáutica, contri-

buirá com R$ 2,8 milhões e o

restante terá a contrapartida do

Estado.

Amaiordotação,deR$ 995,3

mil, caberá a Itaperuna, seguida

deMaricá, Paraty, Nova Iguaçu

e Angra dos Reis Desse total, a

União, através do Ministério da

Aeronáutica, contribuirá com

R$ 2,8 milhões e o restante terá

a contrapartida do Estado

A maior dotação, de R$ 99 5,3

mil, caberá a Itaperuna, seguida

de Maricá e Paraty, com cerca

de R$ 700 mil cada Segundo o

chefe do setor de novos

investimentos da Firjan, Charles

Rossi, o aeroporto de Rezende

é o que detém uma das posições

mais estratégicas para o desen-

volvimento do Estado, devido

às multinacionais sediadas na

região e ao interesse que des-

perla pai a a instalação ue novas

indústrias

Charles Rossi destacou a

importância do Projeto de

Melhoria da Infra-Estrutura

aeroviária para a interiorizaçào

do desenvolvimento, por atrair

investimentos para os municí-

pios e gerar emprego e renda

para a população

Para a próxima fase do

programa, a ser implantado no

biênio 96/97 a Secretaria de

Transportes do Estado já está

selecionando os aeroportos que

serão beneficiados. Entre eles

estão os de Cantagalo, Nova

Friburgo, Três Rios, Búzios e a

Construção de uma nova

Unidade em Volta Redonda

Durante o Seminário da

Fiijan, o presidente da Infraero,

Adir da

Silva, assinará prçtocolo para

o inicio das obras de expansão

do terminal de cargas do

aeroporto internacional do Rio

de Janeiro.

B]
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TODO SABADO E DIA,

Caldo de feijão bem temperado, balidas de frutas tropicais,

oito tipos de carnes, couve, banana, laranja e farofa, além de

variado buffet de doces e frutas de estação.

MÚSICA AO VIVO REDE
#

TMcol

DE 
[HOTÉIS

ESTRADA DA PONTA NEGRA, S/Ns-TELj (092) 
658-5000

Magistrados das supremas óortes

de Justiça do Brasil. Uruguai,

Paraguai c da Argentina vfc se

reunir, até o final do ano, em

Brasília, para uniformizar as normas

jurídicas no Cone Sul. em fúnçioda

nova ordem comercial do Mercado

Comum do Sul (Mercosul).

O encontro está sendo organi zado

pelo presidente do Supremo Tribo-

nal Federal (STF), ministro

Sepúlveda Pertence Na quarta-

feira, o mnustro discutiu rtnHHiri

da reunião com seu colega uruguaio,

Raul Alonso de Marco

Segundo Pertence, o Mercosul

pressupõe, necessariamente, ajustes

na ordem politica e judiciária,

capazes de regular questoBes

econômicas, públicas e de rdftçéca

privadas previstas noc acordos de

integração rv

JORNAL DO COMMERCIO
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TCU 

quer 

aprovar contas de Ramal*

Congresso 
presta 

homenagem

póstuma 
a Carlos C. Branco

Brasília (ABR) 
-0 Senado homenagem a Castelinho os

Federal realizou ontem sessão senadores Ronaldo Cunha Lima

solene em homenagem ao (PMDB/PB), Sérgio Machado

jornalista Carlos Castello (PSDB/CE) e Antônio Carlos

Branco, morto há dois anos Magalhães (PFL/BA).

No próximo domingo (25), De acordo com Sérgio

Castellinho, como era Machado, a coluna do Castello

conhecido o colunista político era leitura obrigatória para

do Jornal do Brasil, completaria quem buscava ioformação e

75 anos. análise precisa dos fatos

A sessão, presidida pelo políticos: 
"muitos 

políticos se

senador José Sarney (PMDB/ inspiraramem suas análises para

AP), contou com a presença do dar o próximo passo'afirmou,

vice-presidente da República, Para ACM, Castelinho era um

Marco Maciel, e da viúva do "profeta da política e a voz do

jornalista, Élvia Castello Congresso Nacional, durante o

Branco. Fizeram discursos em regime militar".

Governos avançam negociações

para paz 
entre Peru e Equador

Brasília (ABR)
'Representantes dos governos

do Brasil, Argentina, Chile e

Estados Unidos iniciaram

ontem, no Itamaraty, uma

reunião de dois dias, com o

objetivo de tentar avançar as

negociações que consolidem a

paz entre Equador e Peru Os

quatros países são os avalistas

do protocolo do Rio de Janeiro

de 1942, pelo qual Equador e

Peru estabeleceram sua

fronteira

Na reunião do Itamaraty,

estão sendo discutidos, entre

outros temas, a criação de uma

zona desmilitarizada entre as

duas nações Andinas, a troca de

prisioneiros feitos durante os

conflitos registrados entre

janeiro e fevereiro últimos e a

abertura de fronteiras.

Outro ponto em discussão e

o papel da missão de

observadores militares dos

quatro países garantes, que se

encontra na faixa disputada por

Peru e Equador, desde marco

O mandato da missão já

Rio 
já 

tem retrato falado de

um dos assassinos do 
prefeito

Rio (ABR) 
- A Polícia do hipóteses para desvendar o

Rio já tem o retrato falado de crime A primeira delas, um

um dos dois supostos assassinos assalto - o prefeito Joca teria

do prefeito de Belford Roxo, reagido Os policiais procuram

Jorge Júlio Costa dos Santos, localizar uma testemunha, o

Joca. O retrato falado baseou- segurança de uma

se em informações do prefeito concessionária de automoveis,

de São João de Meriti, Adilmar que teria presenciado o

Afrânio dos Santos, o Mica, assassinato Essa testemunha

que estava com a vítima na hora surgiu com base num telefonema

do crime. Segundo o titular da anônimo dado para a delegacia,

delegacia do Catete, Jorge segundo o qual o prefeito de

Diegues, um dos assassinos teria São João de Meriti teria saído

sido um rapaz negro, de correndo do carro, antes mesmo

aproximadamente 15 anos de o assassino ter feito o

Júlio Costa dos Santos primeiro disparo

morreu terça-feira à noite (20), Um funcionário da Prefeitura

com onze tiros disparados por de Belford Roxo disse que o

um menor. O prefeito estava carro que vinha sendo usado

dentro do seu arro, preso num pelo prefeito possuía uma

engarrafamento em Laranjeiras película de insulfilm, o que

e ia para uma reunião com impossibilitaria que uma pessoa

governador Maicello Aleiicdi, do lado de fuia do veículo

no Palácio Guanabara pudesse ver a pulseira de ouro

A polícia trabalha com duas que ele usava.

Francisco Thompson será

embaixador no Vaticano

Brasília (ABR) 
- A Co-

missão' de Relações Exteriores

e Defesa Nacional do Senado

aprovou ontem, após sabatina,

a indicação da embaixadora do

Brasil na Rússia, Thereza Maria

Machado Quintella, para

exercer, cumulativamente, o

mesmo cargo em dois outros

países: ArtnêniaeBielo-Rússia

Agora, as indicações serão

encaminhadas ao plenário do

Senado para aprovação final

Na reunião de hoje da

comissão, presidida pelo

senador Antônio Carlos

Magalhães (PFL-BA), foi

aprovada também autorização

para o governo federal contratar

crédito junto ao Banco

Interamericano de

Desenvolvimento (BID), no

valor de USS 10 milhões,

destinados à área econômica

internacional do Itamaraty Fo-

ram aprovados, ainda, os textos

dos acordos internacionais

relacionados ao transporte flu-

vial na hidrovia paraguai-

Paraná, firmando em 1993, em

Montevidéu, e sobre o

reconhecimento de certificados

de nível primário e médio não

técnico, no câmbio do

Mercosul Essas matérias

aprovadas na comissão

dependem ainda de deliberação

do plenário do Senado

Técnicos

Tribunal

recomendou ontem

ao Congresso

Nacional 
quej

aprovasse as cortíús

do governo dó1

ex-presidente, 
^

referentes a 94£ ]

terminou e agora pretende-se

estudar sua prorrogação e

também a transferência de

algumas de suas funções ás

Forças Armadas dos dois países

andinos

Das reuniões dos diplomatas

dos países grandes tém

participado oficiais de ligação

dos Exércitos do Peru e do

Equador e também o chefe dqa

missão de observadores, o gen-

eral brasileircf Francisco Stuart

Campbell Pamplona

Hoje à tarde, os vice-chan-

celeres do Peru, Eduardo Ponce,

e do Equador, Marcelo Fernan-

dez, participaram das negocia-

ções O governo brasileiro está

sendo representado pelo subse-

cretário para assuntos políticos

do Itamaraty, embaixador

Fernando Reis, a Argentina pelo

embaixador Juan José Uranga,

o Chile pelo vice-chanceler

Fábio Vio, e os Estados Unidos

pelo representante ccpc'?! dc

presidente Bill Clinton para a

questão, embaixador Luigi

Einaudi

Cfíjiai

ipibüca

Na administração de Itamar, fnram detectadas falhas nos recursos externos e internos

FEUOADÍSSIMA

Brasília (ABR) 
- O Tribunal de

Cotas da Uni2o (TCU) rocoméflApu

ontem ao Congresso Naciohrf a

aprovação das contas do govMUo

do ex-presidente Itamar Erafeco

referentes ao exercício de 94: Em

seu parecer prévio, o rejator,

ministro Adhemar Ghisi„fez

ressalvas, porém, às

detectadas na administração j

dos recursos externos e internos que

não priorizam setores còmo

Educação e Saúde no pais 
''

A última vez que o Congresso se

reuniu para aprovar as contas do

Governo foi em 1992, quando/oi

examinada a prestaç ão de contas do

governo do ex-presidente Jpfé

Sarney relativas a 89

Ao examinar a operação Rio,

destinada a combater o trafico de

entorpecentes nas favelas do Rio de

Janeiro, o TCU constatou que fb-

ram gastos, somente pelo Exercito

RJ33,2milhões O Tribunal acertou

que, com a continuação

indeterminada da operação, estará

se federalizando o custeio das ações

de segurança pública inerentes ao

governo do Rio

O relatório fa/críticas às grandes

desigualdades sociais e

desequilíbrios regionais, com

bolsõcs dc probre/a existentes em

todoopais SegundooTCU,embora

o Produto Interno Bruto (PI B) esteja

em torno de USS 531 milhões,

representando um crescimento de

5,7% e uma renda per capita de

cerca de US$ 3 452,30. para uma

população de 153,7 milhões dc

habitantes, cm 1994. não se atingiu

ainda uma adequada distribuição

de renda

Analisando o balanço do Fundo

Social dc Emergência (FSE), que,

em 1994, recebeu uma dotação dc

RS 16,7 bilhões, os ministros

avaliaram a impossibilidade dc o

i Tribunal fazer uma análise critica

i das despesas executadas. de>ido a

subjetividade e a abrangênoia do

termo 
"interesse 

econômico e so-

! ciai 
' 

a ser custeado pelo fundo.

vêem controle

da dengue

Vitória (ABR) - Técnicos do

Ministério da Saúde apresentaram,

ontem, nesta capital, aos secretários

municipais de Saúde c represen-

tantes da Secretaria Estadual, um

projeto para o controle da dengw na

região metropolitana dc Vitoria* Ja

foram confirmados, nessa região,

25 5 casos da doença c ha '. 
|Q0

casos suspeitos

A proposta inclui a contratação

de agentes dc saúde publica, a

compra dc equipamentos e materiais

e a execução dc ações integradas

pelos cinco municípios que formam

a região metropolitana Técaigotda

FindaçãoNacion"! 5auae^"NS)

seriam os responsáveis pelo

treinamento das equipes e a

supervisão dos trabalhos, que teriam

90#o dos custos assumidos pelo
onverno federal ficando thrtr

conta das prefeituras

,Uma nova reunião foi marcada

para a próxima semana, quando

ser ão definidos os convênios aturem

firmados para o inicio do poycto
integrado dc controle da dengue.

Encontro

A mais 

gostosa 

feijoada

da cidade e no Tropical Hotel.

ma
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Uma das pessoas feridas por galera chegando ao 
"28 

de Agosto"
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Assassinato misterioso no Parque das Laranjeiras

Investigadores da Homicídios e Seqüestros

sob o comando do delegado Rosemiro

deslocaram-se ontem à tarde até a rua

Amazonas, no Parque das Laranjeiras, para

iniciar as diligências no sentido de encontrar

pistas 
de Adercino Marques da Silva, de 47

anos, executado a golpes de faca, 
dentro da

casa de número 502, daquele conjunto.

Uma equipe da Delegacia

Especializada de Homicidios c

Seqüestros, comandada pelo

delegado Rosemiro Siqueira Júnior,

deslocou-se até a rua Amazonas, no

Parque das Laranjeiras afim dc

investigar o assassinato do

comerciante Adercino, Marques da

Silva, de 47 anos, que foi executado

por volta de 19 horas da última

quarta-feira, na casa dc número 502

daquele conjunto. Adercino foi

morto a golpes de faca, mas o caso

está envolto em mistério E se

falandoem Parque

das Laranjeiras 

foi noticiado que

a Polícia Civil

havia capturado

um indivíduo que

tinha seqüestrado

uma garota, 

qual, depois de ter

sido autuado em flagrante teria sido

recolhido à Penitenciária Esdadual

Desembargador Raimundo Vidal

Pessoa, na avenida Sete de

Setembro. Orepórter conversou com

o delegado adjunto Peixoto da

Homicídios e Seqüestros. que nada

confirmou a respeito da possível

prisão do seqüestrador de garotas.

A outra novidade na área policial

são os atendimentos de pessoas

feridas a faca, cm acidentes dc

trânsito, tiros e terçadas, no Pronto-

Socorro Municipal" 2 8 de Agosto .

naraa Recife. Os que ficaram feridos

em conseqüência de colisões são,

Francisco Lopes Bessa, de 24 rua

São Pedro, 162, bairro da

Compensa, Zona Oeste, e Ana Paula

Alves Roberto, 23, rua D, bloco 06,

apto n° 101, conjunto São Judas

Tadeu, na estrada do Parque 10. O

primeiro ficou gravemente ferido

durante uma colis ão envolvendo um

Pessoas

atendidas

no municipal

carro que não foi identificado c a

motocicleta que ele dirigia O

acidente aconteceu no centro da

cidade c segundo os policiais

militares que estava dc plantão na

portari a do 
" 

2 8 de Agosto'', não há

outros detalhes do fato Ja a Ana

Paula, foi atropelada por um

caminhão que colidiu coim um outro

veiculo não identificado, na rua

Salvador com a rua Maceió, no

bairro de Adrianópolis Erison da

SilvaNascimento.de 14anos,rua3

de Julho. 528. Japiim 1, Samuel

Mota da Silva, de 9, Paulo José

^mmmm Galvão,dc 18, rua

Nova e Leonilce

Macedo dc Souza.

39, rua Projetada,

bairro da

Redenção 138,

bairro da Raiz,
ficaram 

feridos em

decorrência de atropclametos,

enquanto Raimundo Rodrigues

Neto. de 25, rua Bandeirantes. 20.

Colônia de Santo Antônio, foi ferido

em um dos braços por projétil de

arma dc fogo, perto de sua casa,

Antônio Edilson Cerdeira da Silv a.

dc 20. rua Luís Antony, 932, centro,

foi esfaqueado por um bandido, ao

reagir o assalto na avenida Flori ano

Peixoto, e Josc Wellington da Costa,

de 21. rua Evaldo Braga. 46. bairro

Tancredo Neves, zona Leste, foi

cortado a terçado por membros de

galeras daquela comunidade

A Polícia Civil e Militar ao

realizar 
"Arrastão" 

na área do

Parque das Laranjeiras detiveram o

indivíduo 
"Pasuelo", 

acusado de

haver seqüestrado e cortado as mãos

de sua vítima O seqüestrador,

depois de ter sido detida, foi autuado

cmllagranteerecolhidoaopresídio

estadual

Empresário matinha

estudante em cárcere

O empresário Alberto Pazzuello,

de 48 anos, residente na casa de

número 502, da rua Amazonas no

Parque das Laranjeiras, foi autuado

ontem à tarde, na Delegacia de

Polícia do 8° Distrito na Avenida

Brasil, bairro da Compensa, zona

Oeste da cidade, flagrante pelo

delegado Wilsomar Grana, por porte

ilegal de arma e por porte dc drogas

Depois da lavratura do flagrante

ele, que é proprietário da

distribuidora de estivas cm geral, a

firma J. Leite, foi recolhido a

Penitenciária Estadual

Desembargador Raimundo Vidal

Pessoa.

Durante a entrevista coletiva o

delegado Wilsomar disse que a

prisão do empresário Alberto

Pazzuello ocorreu acerca das 15

horas depois dc a delegacia ter

recebido a denúncia dc que ele

matinha em cárcere privado, no

porão de sua casa, na rua Amazonas,

n° 502, Parque das Laranjeiras, uma

estudante de 17 anos, cujo nome,

porque ela teme represalias, toi

omitido. Ao dar voz de prisão a

Alberto, estç recebeu os policiais

civis a bala, e a Polícia Militar

enviou ao local uma tropa da Polícia

de Choque, que conseguiu a mansão,

desarmar e deter o revoltado

Pazzuello. Este foi colocado numa

viaturar da Polícia Civil econduzido

ao 8o Distrito, onde foi autuado c

enviado a Unidade Prisional Cen-

trai A permanência do 8o Distrito

Ao ser indgaa a respeito do

enquadramento de Pa/./uello.

respondeu que ele ia ser autuado em

flagrante, por porte ilegal de arma e

drogas, mas iria responder a

processo por prática dc lesão corpo-

ral por haver queimado as mãos da

garota que ele mantinha cm cárcere

privado e por prática de lesão cor-

poral grave. Na ocasião em que a

PolíciaCivil, auxiliada pela Militar,

cercou a mansão de Alberto

Pazzuello muita gente se

acotovelava, querei.do saber tudo a

respeito da situação do estado dc

saúde da garota que o comerciante,

manteve durante uma semana no

cárcere privado em sua mansão no

Parque das Laranjeiras Com a

retirada do empresário na viatura, o

pessoal voltou para sua casa c tudo

ficou calmo lá no Parque das

Laranjeiras

Cardoso nega demissão

do ministro da Saúde

Brasília (ABR) 
- O presidente

Fernando Henrique Cardoso negou

qualquer possibilidade de o ministro

da Saúde. Adib Jatene, vir a deixar o

governo por insatisfação ou diver-

gência com a equipe econômica
" 

Demissão nem pensar. O Jatene é

um ministro Extraordinário e está

fazendo um trabalho formidável na

saúde brasileira", afirmou.

Fernando Henrique classificou as

notícias de demissão do ministro da

Saúde como mais uma onda de boatos

e garantiu que Adib Jatene tem

manifestado sua 
' 'vontade 

de con-

t ínuar trabalhando firme pelo país''.
Segundo o presidente, a imprensa

está fazendo uma onda a-toa em

relação à permanência do ministro

no Governo.

O presidente elogiou a determina-

ção do ministro em buscar novos

recursos para a área de saúde, mas

descartou o apoio oficial do governo

à proposta de retomada do Imposto

sobre Movimentação Financeira

(1PMF), para financiar o setor. Para

ele, a reforma tributária é o melhor

caminho para a capitalização da área

dc saúde

Fernando Henrique afirmou que
o governo continua buscando novos

recursos para o setor, que é uma das

suas prioridades Segundo o

presidente, o governo está disposto a

dar desde que haja recursos,

acresce ntando que como o cobertor é

curto, para se cobrir uma área sempre

fica outra descoberta

O empenho do ministro Adib

Jatene em Quitar as dívidas do

sistema de saúde recebeu uma

referência especial do presidente da

república. 
" 

O Jatene já conseguiu

botar em dia os pagamentos dos

hospitais e ambulatórios e reduziu

consideravelmente o atraso de 4 me-

sesque havia no repasse das verbas'

O presidente lembrou que os

recursos destinados à área de saúde

aumentaram de R$ 350 milhões para

R$ 600 milhões mensais. Ele

reconheceu que o setor ainda carece

de recursos e pediu o apoio do

Congresso Nacional na busca de

novas fontes de financiamento para

a sauüe.

Demissão

O ministro da Saúde, Adib Jatene,

Ministro da Saúde, Adib Jatene negou que tenha pedido demissão do cargo

negou que tenha pedido demissão do

cargo e que esteja em choque com a

equipe econômica por defender a

recriação do Imposto Provisório

sobre Movimentação Financeira

(1PMF). 
"Não 

esperem que eu peça

demissão É absolutamente inútil

Não sou um homem dc inclindres e

tenho a exata dimensão do que é o

sistema democrático . disse o

ministro Ele garantiu que recebeu

autorização do presidente Fernando

Henrique Cardoso para negociar

com o Congresso a aprovação da

proposta
Jatene disse que Fernando

Henrique não c contra a medida e a

considera 
"Uma 

boa solução" para

abater a di\ ida junto aos hospitais

conveniados. A volta do IPFM

possibilitaria uma arrecadação

adicional entre R$ s bilhões c R$ 6

bilhões para o orçamento do

Ministério, estimado em R$ 6,7

bilhões este ano

A saúde vai colocar em dia as

contas vencidas dos meses dc abril e

maio, o que será possível com a

adoção de uma série de restrições

orçamentárias em outras áreas. Com

a contribuição, pelo menos parte do

reajuste médio dc 40%, rei sindicado

pelos hospitais, poderia ser

concedido.

Irritado com os boatos de que

estaria demissionário devido ao

confronto com os ministros da

Fazenda, Pedro Malan. c do

Planejamento. José Serra. Jatene

disse que não é homem de se

conformar com alegações de que não

há dinheiroem Caixa. Frisou, porém,

que existem divergências de opinião

e não conflitos 
"Não 

vou querer
mudar a cabeça dos ministros da

Fazenda e do Planejamento Como

eles não conseguem me oferecer,

minha responsabilidade é procurar
esses recuros"

Recurso

Porto Alegre (ABR) 
-O ministro

da Saúde. Adib Jatene, garantiu ao

governador Antônio Brito Recursos

para a conclusão da sobras do Hospi-

tal Geral de Caxias do Sul. na Serra

Gaúcha.

A informação foi dada nesta

quinta-feira, em Porto Alegre, pelo

secretário da Saúde do Estado.

Germano Bonovv. Ele explicou que,

segundo o ministro Jatene, os

recursos virão de um pedido de

empréstimos encaminhado ao banco

Mundial, que inclui, ainda, outros

setores da área social do Rio Grande

do Sul

É 
pedido

posto 
de

policiamento

Através de requerimento o

deputado Joaquim Corado pediu

posto policial para a chamada

Colônia Japonesa no km 40 da AMA

010. A solicitação foi endereçada!^

Secretaria dc Justiça, Segurança

Pública e Cidadania, atendendo

apelo dos agricultores daquela

localidade

Corado também deu entrada num

projeto de lei Com ele cria o

município dc Itapcaçu, em área

desmembrada de Urucurituba Ele

contou como co-autor o Io vice-

presidente da ALE, Nonato Lopes,

assim como do presidente Humberto

Michiles.

Ministro 

'

garante

a reforma •

Belo Horizonte (ABR)

Terminou nesta capital, o XII

Congresso Mineiro de Municípios,

com um balanço positivo de

discussões políticas, econômicas,

sociais e esportivas - segundo seus

organizadores. O evento contou com

a participação de dois ministros,

Bresser Pereira, da Administração

Federal, e Edson Arantes do

Nascimento, dos esportes.

Bresser garantiu que a reforma

do Estado começará a ser discutida

a partir de primeiro de agosto de

defendeu uma maior participação

da iniciativa privada em serviços

como saúde e educação Pelé

destacou a intenção do governo

Federal Henrique Cardoso de

incentivar a massificação do esporte

- tarefa que, a seu ver, requer

também o apoio da iniciativa

privada

Ermerson 
quer

uma 
política

mais regional

Brasília (ABR) - O secretário

de Ciência, Tecnologia e

Desenvolvimento de São Paulo,

Emerson Kapaz, reclamou na

abertura do Quinto Fórum de

Secretários de Indústria, Comércio

e Turismo, 
"uma 

política mais re-

gional de desenvolvimento,

priorizando as regiões menos

desenvolvidas, como o norte e o

nordeste". No âmbito da politica

industrial, Kapaz pediu que o

governo o mercado interno, com um

cronograma claro que abertura dc

importações, estabelecendo o que

vai ser pnorizado e qual a velocidade

dessa abertura.

A abertura do fórum foi feita dc

manhã pelo governador do Distrito

Federal, Cristóvam Buarquc.epelo

secretário de Indústria e Comércio

do Distrito Federal. Carlos Alberto

Torres. O governador conclamou

os secretários a não se deterem cm

questões individuais década Estado,

mas sim em formular diretrizes

conjuntas, visando um objetivo

comum, 
"o 

de melhorar as

condições de vida da população

brasileira".

À» CUIlwItiòUCS Úua UCUUU.S »CI dU

entregues ao presidente Fernando

Henrique Cardoso, em data ainda a

ser marcada

? ? ? ? ? 
RESTAURANTE 

NECTftR E DOURADO 
? ????

Uma 
questão 

de Bom Gosto 
•

Qualidade 

• Prazer e Distinção.

R. Henrique Martins, nQ 366 e 473, Centro.

Restaurante e Churrascaria

Ambiente Respeitoso

Salão Amplo e Acolhedor

Ptatos Quentes 
e Frios

A maior variedade em Saladas

Menor Custo (você decide)

¥

U
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Vôlei brasileiro treina 

para 

enfrentar Cuba

Brasil vai 
jogar 

em

totalmente reformado

Riveira, Uruguai - 0

«sidente 

da comissão técnica

Confederação Sul-America-

na de Futebol, Edgar Pefla,

diagnosticou que o Estádio Atílio

Paiva Oliveira, na cidade de

Riveira, onde serão disputados

os jogos pelo Grupo B (Brasil,

Colômbia, Equador e Peru) da

Copa América, está em prefeitas

condições para a realização dos

jogos. Riveira está situado na

fronteira do Brasil, 500

quilômetros a norte de

Montevidéo, e faz limite com a

cidade brasileira Santana do

Livramento, no Rio Grande do

Sul. As duas cidades são

separadas apenas por uma

«jenida, 

na qual um lado

rtence ao Brasil, e o outro, ao

Uruguai • na região da fronteira

fala-se português e espanhol,

além do 
"portunhol", 

mistura

das línguas.
"O 

estádio está apto, ficou

praticamente novo e reúne trodas

as condições para sediar um

evento esportivo dessa

natureza", disse Pefta, que

discorreu sobre as características

do estádio, tendo informado que

o mesmo possui capacidade para

27 mil espectadores, é o segundo

mais amplo de todos os quatro

que serão palcos dos jogos da

Copa América. Além dos 27 mil

lugares, ele dispõe de 466

cadeiras para jornalistas, isso sem

mencionar as 24 cabines para

rádiosetelevisões, e uma tribuna

de S73 poltronas.

*]brasil

9 govírvo <f íié»/ti

AVISO DE INTERRUPÇÃO

PROGRAMADA NR. 054/95

MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS
•

A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S A., visando melhoria na

qualidade de seus serviços, comunica aos seus consumidores que

em virtude de trabalhos imprescindíveis ao sistema elétrico de

distribuição, deverá executar serviço de SUBSTITUIÇÃO DE POSTE

DE" MADEIRA DE 11M, que ocasionará a interrupção de energia

elétrica dia 27 06 95 das 09 00 às 11 00 horas, em PARTE DO

BAIRRO SÂO JOSÉ I Caso os serviços sejam concluídos antes do

prazo, o religamento será antecipado INFORMAÇÕES E PLANTÃO

- FONE 196 Manaus, 23 de junho de 1995.

f MPRLGA BRASILt.IR
CORRf lOíi f Tf lf GR CORRCIOC

MINISTÉRIOS DAS COMUNICAÇÕES

DIRETORIA REGIONAL DO AMAZONAS

RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N« 001/95

A ECT, Diretoria Regional do Amazonas, através de

sua Comissão Permanente de Licitação, comunica o

resultado da Tomada de Preços 001/95: no item 01

cadeiras para microcomputador, venceu a licitante J L.

Materiais e Equipamentos Ltda. O item 02 - mesas para

microcomputador, foi revogado.

Manaus/AM, 23 de junho de 1995

Francisco José Antunes de L. Rolim

Presidente da Comissão/DR/AM

CORKIOO

MINISTÉRIOS DAS COMUNICAÇÕES

DIRETORIA REGIONAL DO AMAZONAS

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N» 004/95

4 ppt rarMnri» Regional do Amazona* através de sua Comissão Permanente

de Licitação, fará realizar, às 09 00 horas do dia 12/07/95, a Tomada de Preços

004/95, tipo menor preço, com objetivo de receber propostas para a prestação de

serviços relativos á recuperação de seis caminhões Volkswagen e uma Kombi

Será exigido para a participação, o Capital mínimo Integralizado de R$

1 000,00 (mil reais) A discriminação dos serviços a sarem realizados em cada

veiculo consta do Edital de Ucitaçào, o qual poderá ser adquirido no seguinte

endereço Rua Marechal Deodoro, 117,2* andar, Centro, Manaus/AM, no horário

de 08:30 às 16:30 horas Fone: (092) 622-2181, ramal 276

Manaus/AM 23 de junho de 1995

Francisco José Antunes da L. Rolim

Presidenta da Comiasio/DR/AM

Defesa, bloqueio e

saque foram 
a tônica

nos treinos, além da

orientação para

explorar as falhas da

equipe cubana.

Rio - As falhas da equipe

cubana serão exploradas pela

equipe barsileira de Vôlei

Masculino do Brasil, para vencer

as partidas no final-de-semana,

no Rio de Janeiro, nos jogos

válidos pela Liga Mundial de

Vôlei Masculino deste ano. A

equipe brasileira precisa vencer

dois jogos para assegurar o

primeiro lugar no Grupo A da

Liga." Estamos treinando a partir

do que vimos nos dois jogos em

Havana e de acordo com as

característica dos jogadores

cubanos", observou o técnico da

seleção, José Roberto Guimarães.

As falhas defensivas que o

Brasil apresentou nos últimos

jogos do torneio, consiste nas

reclamações do treinador

brasileiro. Porém, na opinião de

José Roberto, 
"os 

adversános

cubanos têm um ataque forte,

todavia, pouco criativo Nos

treinos realizados pela equipe

brasileira , o saque, a defesa e

bloqueio, foram a tônica". 
"Se

sacarmos bem, os cubanos que

atuam no passe terão sérios

problemas", assinala o treinador

brasileiro

Ele elogiou o saque da equipe

nas vitórias contra os Estados

Unidos, em jogo realizado em Belo

Horizonte, capital do Estado de

minas Gerais 
'Sacamos

taticamente bem contra os norte-

americanos, mais ainda quero uma

precisão maior Estou procu-

rando a medida certa entre o

saque forte e tático", afirma José

roberto

O jogador Kid. com inflamçào

na garganta não participou das

duas horas de treino realizado na

última quarta-feira Já o atacante

Tande, o brasileiro mais bem

colocado na relação dos melhores

anotadores da Liga Mundial (é o

sétimo da lista). —

também não

treinou O atleta,

que já marcou 94

pontos nos 10

jogos disputados

até aqui. sente

dores no joelho

direito, mas deve

participar do jogo

cubanos

Cuba tem

um ataque

forte 
e sem

criatividade

contra os

Não preocupa

De acordo com a avaliação do

preparador físico da seleção

brasileira, Júlio Noronha, a

situação do atleta T ande não chega

— s e r

preocupa.ite O

apoio da torcida

brasileira, no

entender do

atleta (iiovane.

que parti ipou

_ «treino, pod 
• 
á

ser decisivo. 
"A

torcida deve nos ajudar mais

uma \ez Queremos ganhar os

dois jogos para t eharm

nossa participa,

forma possiv cl

Os cubanos des.

na quarta-feira no R

com a responsah.

conquistar a vitóriapara .íarar.nr

sua vaga na fase final. elos

treinaram na qumta-feira á tard, e

hoje fazem o reconhecimento t u

girtasio do Maracanãzinho. local

que sen ira de palco dos dçns

confrontos A decisão dp

í mpeonato Lstadual de Futeb.'I
• 

Riodc Jancin entre Flamengo

e Fluminense, provocou a

antec ipação do horano do jogo do

nroximodomingoparaas 15hor^

J i a partida de sabado será
' 

putadaasjOhlO Os ingressòá

um RS 10.00(arquibancadasi.

ideira de pista) e RS

(cadeira especian'

I "tudantes 
pae.im metade do

preço

Bárbarah Luccy será homenageada sábado

A super atleta amazonense

Bárbarah Luccy Ferreira Pinto. 14,

heptacampeã amazonense de

Karaté, cujo nome está lavrado no

livro de recordes(Guinnes Book/

95), por ser a mais jovem faixa

preta de Karaté oficialmente

conhecida no mundo, será

homenageada no próximo sábado,

pela 
comunidade evangélica A

jovem que também é mestra na

sua modalidade, é ligada as artes,

através da música

Tudo indica que a jovem atleta

nasceu predestinada a conquistar

o sucesso em tudo o que se propõe

a fazer Aos quatro anos de idade

ela começou a treinar Karaté

Shorin-Ryu com o professor que

é o seu próprio pai. Antônio Lima

Pinto As competições oficiais ela

iniciou aos cinco anos de idade,

e ao longo destes dez anos de

lutas, Bárbarah sagrou-se campeã

em todos os campeonatos, a

exceção do recente Campeonato

Brasileiro de Karaté Feminino,

realizado em Londrina Estado do

Paraná, onde conquistou o quarto

lugar.com o que até hoje, ainda

não se confirmou

O relato e feito pela Associação

Manauara de Karaté do Shorin-

Ryu, que informa com orgulho ser

ela a única em sua modalidade a

conquistar o título de Heptacampeã

amazonense e capeã olímpica

nacional apejotista; campeã de

dois torneios internacionais e

campeã de todos os torneios

Subir ao pódium já é uma rotina para a super atlet i mio- jo 4ui.i/{»nai

amistosos que participou A atleta

c também faixa marrom de Kobu-

dô(luta com Armas antigas), gra-

duada pela Associação Cruzeiro

do Sul de Kobu-dô, em são Paulo

Na arte musical. Bárbarah

Luccv toca piano, órgão eletrônico

e flauta doce. o que aprendeu no

período cm que foi aluna do Centro

de Artes da Funda», ao i ni uU

do Amazonas! Fl (Ai Fia .unhem

é modelo manequim pr ofissional c

em 1993. foi eleita pela Fmpresa

Amazonense de turismo

(Emamtur). numa acirrada dispui a

entre 39 candidata'

primeira Princesa di Carnaval

Amazonense, categoria mirim

A

Pessoa de pcisonanoaUc uite/ií,

tipo carisníatica. cujo

comportamento lhe rende 
'

circulo de amizade de causar in\

A partir da 19 horas, em stjá

residência, a rua Paraiso.56 i|o

l . - ' ¦ São Jorj c será reali, ijo

um culto religioso c logo apos> sota

sen ido um coquetel aos presentefc

I



12 - Stxta-ftira, 23 dt Junho d« 1995
Geral JORNAL DO COMMERCIO $

Requerida a nulídade de 

processo
Fotos: JC

i 

c

Os 

advogados AnieUoAufiero e Olivar Durães

requereram dojuiz-presidente do 10 Tribunal

do Júri Popular, Aristóteles Uma Thury, a

nulidade do processo em que estão indiciados os

militares Ademir Cruz Luz e Aguinaldo Souza Lima Jr.

envolvidos no triplo assassinato dos irmãos Ulisses,

WUly e Wellington Carneiro de Miranda, ocorrido na

madrugada de 10 de dezembro do ano passado, na

avenida Autaz-Mirim, no bairro de São José.

Ademir da Cruz Luz e Aguinaldo

Souza Lima Júnior, envolvidos no

triplo homicídio

dosirmãos Ulisses,

WillyeWellington

Carneiro de Mi-

randa, mortos a

tiros na madru-

gadadodia 10 de

dezembro do ano

passado, nas pro-
ximidades da boate

Skalybur, localizada na avenida

Autaz-Mirim, no bairro de São José,

na Zona Leste da cidade, poderão,
ou, não, ser submetidos a julgamento

É que os advoga-

dos da 
"Aufíeroe

Associados", re-

quereram, através

de alegações finais

a nulidade do

processo, ao juiz-

Advogados

poderão

entrar com

' 'Habeas-corpus '' 
presidente do 1°

 Tribunal do Júri

Popular. Aristó-

teles Lima Thury.

Ao serem entrevistados a respeito

Aumenta o número das

reservas naturais

Brasília (ABR) 
- O número de

reservas naturais particulares está

crescendo em todo o pais, graças à

adesão dos proprietários de terras

ao programa de Reserva Particu-

:lar do Patrimônio Natural(RPPN),

<lo Instituto Brasileiro do Meio

Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis (Ibama). O programa

já possibilitou a criação de cerca

de 80 reservas, sem custo para o

Ibama, que pretende atingir a

marca de 100 reservas, ainda neste

ano.

A RPPN permite que o pro-

prietário de imóvel peça o registro

como reserva particular da área,

no todo ou em parte, desde que ali

existam condições naturais

primitivas, semiprimitivas, recu-

peradas ou com características que

justifiquem 
ações de recuperação,

seja pelo aspecto paisagístico ou

para preservação de espécies da

fauna ou da floranativas do Brasil.

Em contrapartida, o proprie-
tário recebe isenção do imposto

Territorial Rural (ITR), apoio e

cooperação das entidades e

associações ambientalistas para
manutenção da reserva, realização

de pesquisas científicas, inclusão

entre unidades de conservação de

proteção integral e apoio e

orientação do Ibama para manejo

e gerenciamento das RPPN sem

ônus. Esses incentivos vão ser

ampliados, com prioridade na

análise do Fundo Nacional do Meio

Ambiente e na prioridade de

atendimento nas solicitações de

créditos oficiais.

Entre as reservas já criadas, a

iniciativa partiu de fazendeiros,

empresas rurais, organizações

não-governamentais e entidades

religiosas, nesta ordem, que repre-

sentam um total de 200 mil hect-

ares preservados em praticamente

todos os estados brasileiros

Liana é reeleita 
para

presidência 
da Amazon

Confirmando as pesquisas por

amostragem feitas dias antes da

eleição, no Fórum de Manaus, que

apontavam a preferência pelo

nome da atual presidência da

entidade, para continuar dirigindo

a Amazon - Associação dos

Magistrados do Amazonas, a

desembargadora Liana Mendonça

de Souza, presidenta da chapa

única que çoncorreu às eleições,

foi aclamada pelos seus pares, na

última sexta-feira após o pleito

realizado na sede da Amazon, à

rua Monsenhor Coutinho, n° 590,

para dirigir os destinos dessa

entidade no biênio 95/97.

Um total de 180 magistrados se

fizeram presentes, para sufrar o

nome da desembargadora Liana

Mendonça, justificando a

confiança, que voltam a depositar

na atual diretoria, que foi mantida

por mais um período.

Falando após a aclamação, a

presidente reeleita agradeceu o

apoio e a confiança que os

magistrados amazonenses

depositaram em seu nome, para

dar continuidade a seu grandioso

projeto de transformar a

Associação numa entidade

respeitada inclusive, em âmbito

nacional, graças a sua indormida

preocupação com a reciclagem e

aperfeiçoamento de seus membros,

fator que tem levado a atual

diretoria a promover movimentos

culturais, como os encontros de

magistrados que foram realizados

na sua última gestão

No campo das realizações, a

desembargadora citou as

inaugurações que foram levadas

no dia da eleição, como da Central

de Ar Condicionado da Sala de

Eventos da entidade, e o Bar da

cobertura da sede, que foi

totalmente remodelado

Para sua nova gestão, a

desembargadora está prometendo
a construção de uma sede

campestre à altura do prestígio de

seus associados, em local

aprazível, perto da cidade, onde

os magistrados possam gozar de

momentos de lazer, junto de seus

familiares.

I

Aristóteles

Lima Thury,

Juiz

presidente do

1* Tribunal

do Júri

Popular

do crime que ficou conhecido na

Grande Manaus como, 
"O 

Caso dos

Irmãos Miranda", os* advogados

Durães e* Anielio Aufiero disseram

que haviam pedido nulidade do

processo no qual estão indiciados os

seus constituintes Ademir e

Aguinaldo, que são militares, porque
consideram que o processo não é da

competência do 1° e sim do 2° Tribu-

nal do Júri Popular, vez que o pedido
da prisão preventiva dos dois

acusados foi distribuído, via

Corregedoria de Justiça, dia 19 de

dezembro, nove dias depois que as

três vitimas, que trabalhavam como

garçons, haviam sido mortos, para a

juíza presidente do 2° Tribunal do

J(iri, dra. Neuda da Silva Gióia.

Durães e Anielo explicam que o

inquérito policial, depois foi

distribuído, de maneira errada, ao

juiz presidente do 1° Tribunal do

Júri Popular, Aristóteles Lima Thury.

Os dois criminalistas sustentam

ainda que, para requerer a nulidade

do processo, eles se basearam no ar-

Educação integrada

é discutida em Belém

Com o objetivo de promover
discussão c integração de políticas
de planejamento regional de

trabalho e de educação profissional

para os Estados da Ama/.ônia Le-

gal. tendo como premissa a busca

do desenvolvimento sustentável da

região, a melhoria de vida de seus

habitantes, vai ser realizado

durante os dias 2 7 e 28 deste mês.

no Nbvotel, na avenida Bernardo

Sayào. n" 48(14, em Belém do Pará.

o Wokshop sobre Desenvolvi-

mento Sustentável, Trabalho e

Educação Profissional: Por um

Projeto Integrado paraa Ama/.ônia.

O evento, que vai contar com a

participação da Federação da

Agricultura do Estado do

Amazonas, na pessoa de seu

presidente dr. Eurípcdes Ferreira

Lins e do funcionário do órgão

Municipal Lourcnço Silva Júnior,

tem a promoção dos ministérios do

Trabalho-Secrctaria de Formação

c Desenvolvimento Profissional,

do Planejamento e Orçamento/

Sudam - Superintendência do

Desenvolvimento da Amazônia e

do Ministério do Meio Ambiente,

dos Recursos Hídricos c da

Ama/.ônia Legal Secretaria de

Coordenação dos Assuntos da

Amazônia Legal.

São participantes convidados do

encontro, a OIT-Organização

Internacional do Trabalho. PJMUD

Programa das Nações Unidas

? mmWlm pH

O ministro do Trabalho, José Serri, foi convidado para o encontro em Belém

para o Desenvolvimento ABC -

Agencia Brasileira de Cooperação/

Ministério das Relações Exteriores,

diretores nacio-

nais e regionais .

do Senai, Senac,

Senar, Senat,

Secretarias Es-

taduais de Tra-

balho, Fórum

Permanente de

Secretários Es- 
¦¦¦

taduais de Pia-

nejamento e Meio Ambiente,

Reitores de Universidade fede-

rais/estaduais, dirigentes/téc-

A 
promoção

é de três

ministérios

nicos do INPA, dirigente/téc-

nico do Museu Emílio Goeldi.

dirigente/técnicos da Empresa

na Amazônia Le-

wnmm gal, dirigentes

técnicos da Su-

frama, dirigen-

tes técnicos do

Basa, repre-

sentantes de

Ong's (Fe-
¦¦¦¦¦ derações das

Indústrias, da

Amazônia, da Agricultura e do

Comércio da Amazônia Legal e

outras Ong's.

Empresas do Rio apresentam

menor índice de inadimplência

Rio (ABR) - O Rio de Janeiro e o

Estado com menor número de

empresas cm situação de

inadimplência: 3,X porcento, contra

8.7 por cento de São Paulo e de

Minas Gerais. A conclusão é de um

estudo feito pela Federação das

Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan),
com base cm informações da

Comissão de Valores Mobiliários

sobre as empresas de capital aberto.

Segundo o chefe do Departamento

de Estudos e Pesquisas da Fiijan,

Augusto Franco Alencar, o resultado

foi obtido a partir da comparação

entre o número de empresas abertas

c o total de empresas com problemas
de falência, concordata, liquidação

extra-judicial e paralisação.
A taxa nacional de inadimplência

ficou em 9 por cento, superada pela
de Santa Catarina, com 14,5 por
cento. Das 112 empresas abertas e

que estão com problemas no pais, 22

porcento sãodo setor de metalúrgica;

H por cento de alimentos; 12 por
cento do segmento têxtil, de vestuário

e calçados., 6,5 porcento de química

e 6 por cento do setor mecânico.

Além de apresentar o menor

índice de inadimplência, o Rio de

Janeiro é o Estado que apresenta

maior dinamismo na criação de no-

vas empresas, de acordo com dados

do Ministério da Indústria e do

Comércio. . Em 1994, em relação a

1993, o Rio de Janeiro cresceu 19,5

por cento, contra 5,8 por cento de

Minas Gerais e 2,2 por cento de São

Paulo A média de crescimento do

Brasil no período foi de 2,9 por
cento.

rjúri

tigo 73, parágrafo único, do Código

de Processo Penal, que afirma: 
"A

distribuição realizada para efeito da

concessão de fiança, ou, da decreta-

ção de prisão preventiva, ou, qualquer
diligência anterior i denúncia, ou, i

queixa, preventiva a da ação penal''.
A uma pergunta do repórter os

causídicos responderam que, caso

o juiz Aristóteles Lima Thuty

acate os argumentos, o processo sejl^
remetido á juíza Neuda da Simr

Gióia, do 2o Tribunal para ratificar,

ou, não, os atos já realizados pelo

juizdo 1°TJP. Seopedidode nulidade

for negado, Anielio e Durães deverão

entrar como o 
"Habeas-Corpus"

junto ao Tribunal de Justiça do

Estado, que decidirá o caso.

Para quem ainda não sabe, os

irmãos Miranda foram executados a

tiros por Ademir e Aguinaldo, que
continuam insistindo, que, ao

atirarem em Ulisses, Willy e

Wellington, agiram em legítima

defesa, livrando-se de uma brutal e

iminente agressão. *

BC 
quer

acabar com #

indexação

O presidente do BC (Banco Cen-
trai), Gustavo Loyola, disse que o

governo pretende acabar com a
indexação de contratos pela TR.

Hoje, o índice é usado em diversos
contratos, como os de compra para
casa própria.

' 
A TR é usada como indexador em

vário^tipos de contratos. A idéia é que
não seja mais usada como indexador'

disse ontem, em entrevista ao programa"Bom 
Dia Brasil", da TV Globo.

Para Loyola, a TR deverá ser usada
"no 

máximo" como um referencial

para a remuneração de aplicações

financeiras. Ele descartou, no entanto,

a extinção total da taxa.

A desindexação da economia será

iniciada por uma MP (medida

provisória) a ser editada na semana

que vem, que vai extinguir a correção

automática de salários.

Loyola disse ainda que poderá ser
estabelecida uma regra de transição

para permitir, no futuro, a remuneração

livre das cadernetas de poupança

Surgimento

da AIDS

uniu 
gays

Lideranças homossexuais reunidas

no Rio admitem que o surgimento da
Aids acabou estimulando a
organização de grupos gays."A 

Aids ajudou a integrar a
comunidade para se pensar o

preconceito. Ajudou a dar visibilidade

à homofobia 
', 

afirma Cláudio

Nascimento Silva, da organização da
7" Conferência da liga (Associação
Internacional de Gays e Lésbicas).

Silva ressalta que, no inicio da

epidemia de Aids, a doença chegou a
ser chamada de 

"câncer 
gay" 

-

referência ao grande número de

homossexuais contaminados.

A situação foi meio contraditória.

No início, houve um refluxo, mas

depois o pessoal foi para a rua",

ressalta Silva, que vive com Adauto

Belarmino Alves, também militante

gay e portador do vírus causador da

doença

Outra liderança de entidade

homossexual, o travesti Jovana Baby,

afirma que, se não fosse a Aids, seu

gruponão teria 
"a 

mínima força" -ele

é presidente da Astral (Associação de

Travestis e Liberados).

Segundo Jovana, cerca de 800 dos

3.400 travestis do Rio participam da

Asuai A maior pane, de acordo com

ele, mobilizada pelas campanhas de

prevenção contra a doença.
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E TUDO PARA O SEU JARDIM!

| 
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CASAS

COMPRA E

VENDA

AJURICABA - Ven-

de casa quitada,
reformada, 3 dormi-

tórios, garagem,

sala, cozinha, ba-

nheiro social R$

47 000,00. Tratar

238-3359 oetc

ALEIXO - Vende-se

2 casas de alvena-

ria, + casa de ma-

deira Valor à

combinar Tratar rua

Severiano Nu-nes,

224, Aleixo, próx à

Igreja da Rua Selo

Horizonte. 0703

ALI JEZINE IMÓVEIS

• Vende belas ca-

sas na Rua Belém,

quitada, 2 andares,

Conjunto Huascar

Angelim, quitada,R$

60 000,00, rua Ma-

ués, Cachoeirinha,

valor R$ 16.000,00

Quitada, Bairro da

Paz, ponto comer-

ciai, Armando Men-

des, Alvorada Tra-

tar 233-2445, Creci

150J 0903

ALI JEZINE IMÓVEIS

- Vende-se casas

rua Belém, quitada,

pisos, RS 250.000,

Huascar Angelim,

quitada, gradeada,
quartos, R$

60.000, Rua Maués,

2 quar-tos, sala,

cozinha, área de

serviço, murada,

RS 16.000. Vila

alvenaria, S

quartos, 2 banhei-

ros, 2 casas de

maderia São

Jorge, RS 18.000,

Raiz, sala, 2

quartos, co-zinha,

quitada, RS 14.000.

Armando Mendes,

RS 4.000. Casa com

ponto comercial, 2

pisos, laja, Avenida

Brasil, RS 70.000,

Alvorada, RS 50 e

28.000,00. Tratar

233-2445, Creci •

150J. 2403

ALVORADA II -

Vende-se ou troca-

se duas casas em

alvenaria Melhores

informações ligar

para o telefone 656-

15 4 1

0501

ALVORADA II -

Vende-se uma casa,

na rua 09. número

307, com dois

quartos. sala,

cozinha, banheiro,

toda gradeada, com

titulo definitivo Valor

RS 15 000,00

Melhores

informações ligar

para o telefone 624-

3584 2402

ALVORADA I -

Vende-se uma casa

em alvenaria 2

pisos 1 piso, com

ponto comer-

ciai.,sala,cozinha,

dois pisos, banheiro,

dois quartos Valor

RS 25 000,00

Melhores

informações no

seguinte endereço

Avenida C, n° 405,

falar com a Senhora

Francisca 2803

ALVORADA III .

Vende-se casa em

alvenaria mais

ponto comercial

onde funcionava

Auto Peças, resi-

déncia, com 3

quartos, e demais

dependências.

Valor RÍ10.500.00

. Melhores infor-

mações ligar para
os telefones: 671-

3377/671-5005/981-

1409, Creci 514 PF,

OHaon. 0303

AMAZONINO

MENDES - Vende-se

casas de todos os

preços e pontos
comerciais

Melhores

informações ligar

para o telefone 238-

7662 2003

BÊCO ITIXUNA/

CENTRO - Vende-se

uma excelente casa

Para obter maiores

informações ligar

para os telefones

232-6475 ou 645-

2520, com Clarinda

ou Balbina im

BELVEDERE -Ven-

de-se uma casa

mobiliada, com tele-

fone, 4 ar condi-

cionado, 2 garagens,
bar, 2 salas vista, 2

salas de jantar, 2

cozinhas, 1 loja com

estrutura paras 6

andares Tratar 238-

7662 2003

BETÂNIA- Vende-se

casa em alvenaria,

com 2 quartos, com

suite, gradeada
murada, na

cerâmica Valor RS

20 000,00 Melhores

informações ligar

237-4702 e 237-

5480, Creci 904

1204

CACHOEIRINHA -

Vende-se casa de 2

pisos, com sala.

garagem, pátio,
copa-cozinha, wc,

alto 3quartos, amplo

quintal Valor RS

33 000 00 Tratar

234-6010/633-1384

, Osvaldo 1204

CARVALHO LEAL /

CENTRO - Vende-

se uma casa Tratar

233-1106 1306

CENTRO-Vende-se

linda casa de alve-

naria. 2 andares,

gradeada, com 3

quartos sendo

suítes. 2 salas. 1 wc

social, 2 varandas,

porão , garagem e

quintal, ótimo para
clinica, laboratório e

residência Valor á

combinar Rua Silva

Ramos, próximo à

Praça Nossa

Senhora

Auxiliadora ou pelo
fone 611-4654,

27 05

CENTRO - Vende-

se uma em alvenaria

, com 4 quartos,
forrada, gradeada.
murada na cerâ-

mica, desocupada,

pátio para festas

documentação toda

pronta para morar

Aceito telefone no

negócio Valor RS

11 800,00 Tratar

pelos fones 237-

4702/237-5480,

Creci 904

CIDADE NOVA II -

Vendo casa quitada,

2 andares, 3 suites

sendo do casal com

hidro. armário e

cama de cimento. 2

salas, sala de jantar,
cozinha, wc social,

área de serviço,

garagem, quintal

arborizado, fino aca-

bamento em ma-

deira de lei Valor R$

45 000 Aceito carro

Tratar 233-8981/

233-5385, horário

comercial,

proprietário 20 os

CIDADE NOVA II -

Transfere casa re-

formada, c/ 3quar-

tos 1 sufte, wc so-

ciai, murada, gra-
deada, garagem pa-
ra 2 carros, quintal.
Valor RS 19.000,00,

prestação 8,00.

Tratar 671-3377/

5005/981-1409,

Creci - 514 PF,

Gilson. 0303

CIDADE NOVA -

Vendem-se 4 casas

Aceito carro e FGTS,

1o núcleo I , com 2

quartos, gradeada,

quitada, valor RS

14 000,00, 2° núcleo

IV, com 2 quartos,

murada, gradeada

quitada, valor R$

19 000,00, 3° núcleo

XVI, 3 quartos com

suite, garagem,
murada, valor R$

16 000.4° núcleo XVI,

2 quartos com suíte,

murada gradeada.
valor R$ 15 000,00

Tratar 645-3690

Creci 885 no*

CIDADE NOVA I -

Vende-se 2 quartos,

sala, cozinha, área

de serviço, gara-

gem, cerâmica, gra-
deada, murada, pró-

ximo terminal, banco

e correio R$15 000

Tr 645-2413

0203

rmAnF NOVA I -

Vendo núcleo IV. 3

quartos sendo2suí-

tes, murada, gra-
deada, forrada R$

20 000 Aceito pam-

pa/ FGTS no negó-

cio Tratar 645-3690

22 03

CIDADE NOVA II •

Vende-se uma casa

no núcleo 12,

quitada, sala, 1

quarto amplo, copa

cozinha, banheiro

social, área dé

serviço, garagem
coberta, quintal

grande. Melhores

informações ligar

para o telefone:

233-9133, Creci 902

PF 0303

CJ ADRIANÓPOLIS

Vende-se uma

casa com jardim, 2

garagens, salão. 4

suítes, armário

embutido, copa

cozinha, suíte para
hóspede, depen-

déncia de empre-

gada, lavanderia,

piscina chur-

rasqueira. poço
artesiano Melhores

informações ligar

para o telefone 232-

7362, C164PF
1204 

CJ. ADRIANÓPOLIS

- Vende-se uma bela

mansão, com

jardim, 2 garagens,
salão, 4 suítes com

armário embutido

sendo 1 master

copa cozinha, sufte

para hóspede,

dependência de

empregada,

lavanderia, área de

apoio , piscina,
churasqueira, poço
artesiano na parte
alta. ótima

localização

Melhores

informações ligar

parao telefone: 232-

7362, C 164 PF.

0203

CONJUNTO

ARISTOCRÁTICO -

Vende-se uma casa

com jardim, gara-

gem, sala. lavabo, 2

quartos, suítes, wc

social, lavanderia de

apoio com depen-

déncia de empte-

93 Ju, julu dê j
escritório com estan-

te e banheiro social

ótima localização

Melhores infor-

mações ligar para o

telefone 232-7362,

Creci 164 PF

1204

CONJ. ARISTOCRÁ-

TICO • Vende-se

uma casa, com

jardim, garagem,
sala, lavabo, 2

quartos, suites com

armário embutido,

banheiro social,

lavanderia de apoio,

com dependência

de empregada, sala

de jogos, escritório

com estante, wc

social, boa

localização. Tratar

pelo telefone: 232-

7362, Creci 164 PF.

0203

CONJ BEIJA-FLOR

- Transfere-se ótima

casa com garagem,

pátio sala. 2

quartos, banheiro

social, copa cozinha

lavanderia piso na

cerâmica forrada ,

gradeada. quintal

amplo, acimentado

poço artesiano,

ótimo local para
morar Valor R$

13 000.00 Acei-

tamos proposta

Melhores

informações ligar

paraotelefone 232-

7362. C - 164 PF

1204

CONJUNTO

CASTANHEIRA -

Vende-se uma casa

com 2 quartos +

suíte sala estar e

jantar forrada

cerâmica toda

murada. pátio
rnhprto garaqem, 3

carros Valor R$

10 000 Melhores

informações ligar

paraotelefone 236-

5599 oioe

DUQUE DE CAXIAS

-Transfere-se uma

ótima casa na rua

principal contendo

quartas (1 suite),

sala sala jantar

cozinha área de

serviço quintal 2

canis, garagem

Prestação R$ 25 00

Saldo devedor R$

000 R$ 40 000

Aceito carro como

parte do negócio

Para obter melhores

informações ligue

para o telefone e

será bem atendido

654-2083 0304

CJ. MANAUENSE •

Vende-se uma essa

em excelente

localização,

contendo uma

sufte, dois quartos,
copa cozinha, área

servirço, garagem,
e demais depen-

déncias. Melhores

Informações ligue

paraotelefone: 233-

9133, Creci 902 PF

0303

CJ MERIDIONAL -

Vende-se uma casa,

reformada garagem

para 5 carros sala

de 2 ambientes,

lavabo. 1 quarto 2

suítes, cozinha,

dependência de

empregada,

lavanderia piscina

toda na laje e

gradeada Melhores

Informações ligar

paraotelefone 232-

7362 Creci 164 PF

1204

CONJ. MURICÍ -

Vende-se uma casa

quitada, com jardim,
varanda, saia para
dois ambientes,

e s c r 1 t o r i o ,

lavanderia, bar, sala

dejantar, 2 quartos

e 2 suites com

armário embutido,

dispensa,

dependência de

empregada

completa, área de

apoio, cozinha, sala

de jogos,

churasqueira.

piscina, terreno

30x30 arborizado

Valor R$

130.000.00. Aceito

proposta Melhores

Informações ligar

para o telefone

232-7362, Creci 164

PF. 0203

COMPENSA-Vende-

se uma casa de

madeira 02 pisos 4

quartos na parte de

cima 2 salas

grandes no térreo

terreno medindo

7x30. banheiro

externo Valor R$

3 700.00 Melhores

informações ligar

paraotelefone 625-

2900 e fale com a

Senhora Carla

2504

CONJ MURICl -

Vende-se uma casa

quitada.com jardim,
varanda, sala para 2

ambientes,

escritório, lavabo,

bar. sala de jantar,
2quartos e mais 2

suítes, com armário

embutido, cozinha

com armário

embutido,

dispensa área

apoio com 4bzinha.

sala de jogos e

churrasqueira

piscina terreno

medindo 30x30

Valor R$ 130 00.00

Informações pelo

fone 232-7362. C

6 4 P F

1204

CONJUNTO NOVA

FRIBURGO -Vende-

se uma casa

quitada, toda

reformada,

garagem, pátio,
sala de visita, 4

quartos, banheiro,

social, cozinha,

área de serviço,

quintal bem amplo

com fruteiras.

Valor R$45.000,00.

Informações pelo
fone 232-7362, C

164PF '0203

CONJUNTO NOVA

FRIBURGO - Vende-

se casa quitada

reformada

garagem pátio

amplo sala visita. 4

quartos wc social,

cozinha área de

serviço quintal bem

ampi fruteiras Valor

R$ 45 000

Informações pelo
telefone 232-7362

C-164PF 1».

CJ VILA AMAZO-

NAS Vende-se

casa tipo mansão.

salas amplas. 3

suítes com armário

embutido,

escritório, copa

cozinha com

armário embutido,

dependência,

lavanderia, área de

serviço, piscina,

10x05, quintal

arborizado,

garagem para 3

carros. Tratar 233-

9133, C-902 PF.

0303

A UA^RA HAS PRAT1CA PAHA

mmweiurim!

Créditos de RfKJSMO à

RS 83.896,00 - Com mens. a partir
de R$ 137,00

Escolha o crédito e pague

fem ÍOO meaea.

RODOBENS

Tradição a mais de 27 anos

Com as marcas: Mettfdes Benz, Toyota

Marcopolo. Krone. IBM. Varig e outras.

E mac> de lÇQmü produtos entregues!

Junte-se a esta força e compre

o ifftóvel doa teus sonhos.

Inf. e Venda* com o Sr. Barros.

£234*8091 
• 233*9778

1 Plantio: €>236*2184

. IA potta, domtngo a tartado). „

FLAMANAL-Vende-

se uma excelente

casa, com 3 quar-
toa sendo 1 sufte,

sala, cozinha, wc.

Valor R$20.000,00.

Informações pelo
fone: 234-1474, C

928. 0703

FRANCISCA

MENDES-Vende-se

um embrião valor

R$ 4 000 00 Manôa

2 quartos valor R$

9 000 00 Rio

Maracanã valor R$

7 000 00 Tratar pelo

telefone 221-5482

0505

GLÓRIA - Vende-se

casa com 3 quartos

sala coz inha wc

medindo 16*6 5

Valor R$ 40 000

Informações ligar

paraotelefone 671-

1751 Nademr

1402

Intensivo 
pré-vestibular atual

GLÓRIA - Vende-se

uma casa de 2

andares na rua prin-

cipal em frente á

Praça da Glória sala

para 3 ambientes 3

quartos sendo 1

suite copa cozinha

sala de tantar área

de serviço 2 wc

sociais quintal

amplo, garagem

pata 3 carros

Melhores

informações ligar

paraotelefone 671-

3582 oios

JAPIIM - Vende-se

uma casa de

madeira valor R$

2 000 00 R$

5 500.00. mista

valor R$ 7 000 00

alvenana com laje,

murada gradeada
na cerâmica valor

R$ 9 000,00, casa

de R$12 14 35 000,

no conjunto de

Petrópolis madeira

valor R$ 5 800

alvenaria valor R$

11 000,00, com

terreno 8x40 outra

valor R$ 2 500,00

Colônia Oliveira

Machado mine-

mansão de 02

pisos valor R$

22 800 Educandos

RI 12 e 15000

Melhores

informações ligar

paraotelefone 237-

4702 e 237-5480,

Creci - 904

1204

JAPIIM - Vende-se

uma casa quitada,
com sala para 2

ambientes 2

quartos 1 suíte 1

banheiro social,

copa cozinha
"* 9 r3 ** £ r*" f ^ * a
gUtwtgCiit w<

carros mais Antena

Parabólica Para

obter melhores

informações iigure

para os telefones

654-3252 ou 654-

2752 e será bem

atendido

VEJA A EQUIPE:

M A 1 [ M A T IC A

•ORLANDÂO

OAETA

BARROSO

OCICLÉIO

PORT LIGUE S

RIBEIRO

OSMIRO

A CERTEZA DE UM

PRF VESTIBUL AR SERIO

F ISICA

ROSALVO

NEWTON

ESPANHOL

* 
OSIMIRO

GEOGRAFIA

EDILSON

OCIMAR

QUÍMICA

J.p

ROZENVAL

f 
AV. JOAQUIM NABUCO, 1990 - 2o ANDAR - 

CENTRO.

HISTORIA

ODILON

ROQUE

CLEOMAR

BIOLOGIA

•ANDERSON

ROMÁRIO

JÂNIO

CABEDE

INGL F S

* 
JACQUES

LITERATURA

'HAMILTON

FONES: 233-87641

234-3075

do

Commercio HH

: 

- 

Jornal do .iHMIt

Commercio ulfl



>ÁGINA 02 jclassitudo

mowoi

Oftalmologia

Pr. Manuel Neuzimar

Pinheiro Jr.

Mlcroclrurgia - Transplanta d*

córnea

Cirurgia de Catarata - Lente* de

contato.

Rua 24 de Maio, 220, sala 703 • Ed.

Rio Negro Center - Fone: 633-2077

DR. ANDRÉ LUIZ BARREIROS

Ç 
doençaTdagemwa)

End. Rua Saldanha Marinho, N*608 •

•ala 27 - sobreloja - Ed. Alfredo Cunha.

Formado e Pós-graduado no

Rio de Janeiro

Particular e Convênios *

Adultos - Crianças ^

Gestantes e 3* idade &S4-B |||

7*

i w wirntt mm

m sim

| CLÍNICA MfeDICA|

Atende Urümed * Particular**.

Av. Pertmetral, esquina com a Rua

47. Casa 10 - ConJ. Castelo Branco

H/Parque 10.

Fone: 236-1251 
^V

ORTODONTIA

/>»\\ ICORREQftO

\WJ DBITARIfl

I DIREÇÃO: DR. LAGRANGE TELLES I
I. ORTODONTISTA: ORA. AHALICE PEIXOTO I
experiência de 18 anoe e bons serviços prestado*¦ â sociedade amasonease. Usando sempre uma ¦

| tecnologia de ponta «o eaertlclo da ciência |
AV. EDUARDO RIBEIRO, (S4 - SALA 602

EDF. ZULMIRA BITTENCOURT.
<©232*5122 - 232*1103

LABORATÓRIO LA!

RESPONSABILIDADE DE:

DRS Y0LETE R. CONTTERO

DR. ADEMAR CONTIERO

CENTRAL DE EXAMES ESPECIALIZA

PÓS EM ANALISES CLÍNICAS E
¦ CITOLOGIA

Fone: (092) 232-7344

End.: Rua Acre n® 12

Edifício CEMOM • Térreo

Manaus/AM

&
Ora. Sônia Ciiuii^Io da Silva

Rdvegodo OKft/flM <4X1

Assessoria Jurídica

Fmpg^arfal

{Rua Saldanha Marinho, 73V\

-Salas 
11/14- 

|

I 
EdifícloAnderson - Centro. .

Fone: 232-4996

V. F«íX^2_34-3569_ _ J

m

CAUSAS:

TRABALHISTAS E FAMÍLIA

0r. Mu tíemiques

A0V0QA00

OAB AM 1.654

JUSTIÇA

RUA UUMNHA MARINHO, 335-t

? ANOAfl-SALA J, 4 E 5-MA0-AM

TEL/FAX:(092) 23MS03

JUR|DICO '*"**iwmmoi

ESCR!:OmIOO[ADVOC:CÍA

DR ARMANDO FREITAS

, 
DR* ÍT2HELLEN LRB. MELO

CAUSAS: Criminais, Cíveis e

 Trabalhista?.

I End: Av. Presidenta Dutra, 715 -

St* Antônio. ¦ • 
; 

-*•

Fonaa: 671-3647-^^^M

Urgências: Fonafax^671^^^^HSSBew

II

cia

CRO-AM 1002

Consultório:

Rua )onathas Pedrosa, 1342

Praça 14 • Fone: 232-9579

Residência:

Av. ]oaquim Nabuco, 2284

Fone: 234- 9826

WHIHHKS ADVOCACIA I

Dr. ARON

PEREIRA WHIBBE

' 
Reduz a prestação da sua casa própria.

Causas: Cíveis. Trabalhista, Comerciais

e Familiares.

Fone: 671-5316

Obs.: Fazemos Declarações de Imposto

de Renda

OAB - AM A-244
OAB - RJ 78.469

CAUSAS: PAMÍLIA (concubinato, separação,

divórcio, alimentos): LOCAÇÃO (despejo, re

novatória, contrato); ACIDENTES (trânsito, tra-

balho); SUCESSÃO (herança, inventário, parta-
lha); POSSESSORIAS - COBRANÇAS; ASSES-

SORIA TRIBUTÁRIA

HOR.: 09 às 12h
14:30h às 18h

(f\2 
32-664 3

' 
981-9394

Av. Eduardo Ribeiro, 639 - Conj D

Ed. Palácio do Comércio - Altos Drogaria
N.S. NAZARÉ.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

Dr. OYAMA CEZAR
MAGALHÃES

Dra. SIMONETE

SANTOS DA SILVA

Divórcio, Separação, pensão,
alimentação.

Causas Cíveis e Trabalhistas
Advocacia Empresarial
Pareceres, Contratos e Cobranças

EDIFÍCIO LOBRÁS - SALA 609

Fone: 233-0838

JAPIIMLANDIA -

Vende-se uma casa,

com dois quartos,
duas salas, ba-

nheiro social, com

garagem, murada,

gradeada toda

documentada e

legalizada Valor R$

22 000,00 Melhores

informações tratar

pelo telefone 625-

1021, Creci 912,

falar com Senhor

Alta* 2103

JARDIM PETRÓPO

LIS-Vende-se uma

excelente casa com

duas suítes, + dois

quartos, duas salas,

copa-cozinha, wc

social, área de

serviço, toda em laje,

área construída

200IM2, terreno

medindo 680m2

Melhores

informações tratar

pelo telefone 611-

2244

JD DEVERSALES

-Vdo c/2qts., banh.

sl 2amb . coz

Prest R$126,00 R$

13 000 232-1599

1402 '

JD DE VERSALES -

Transf c/, 2 qts, sl,

coz ,wc, mur. ônibus

porta RS 8 500,00

Ac 50% carro 234-

7887 ou 622-3979,

JAPIIM . Vende-se

uma axoalanta

casa, com 3

quartos sando 1

suite, aala ampla,

cozinha ampla, wc

social, murada a

gradeada, casa

quitada. Valor R$

28.000,00. Tratar

pelofona: 234-1474,

Creci 928. 0703

JAPIIM - Vende-se

uma casa em

alvenaria. Velor R$

11.000,00. Tratar no

endereço Rua Oci-

dental, n° 619,

Japiim, com o

senhor Juscelino

0604-

JAPIIM I- Vende-se

uma casa com trés

quartos, murada,

gradeada, forrada,

na cerâmica, valor

R$24.000,00 , e

outra com dois

quartos, gradeada,

murada.valor

R$10.990,00

Informações ligar

para o telefone 237-

4702 , Creci 904

1706

JAPIIM - Vende-se

uma casa quitada,

original no conjunto

31 de Março, com

terreno medindo

10x30, casa mu-

rada Valor R$

5 000,00 Melhores

Informações ligar

para o telefone 237-

1407, C 075 PJ

0302

JAPIIMLÂNDIA -

Vende-se uma

casa, com sala,

cozinha Valor R$

5 000,00 Tratar na

RuaDr Adelson, n°

33, próximo ao

Igarapé do 40 17 os

JOAQUIM NABUCO

- Estilo colonial,

medindo 7 30x42,

com dois pisos,

com escritura

Pegar ou largar

Valor R$32 900,00

fone 237-4702

Creci 904 1706

LÍRIO DO VALE II -

Vdo 1 casa de

esquina, com ter

med 8x20, em alv

e cer, 04 comp Vir.

àcomb 238-8479

3001

MANOA-Vdo casa,

sala, 1 quarto, coz ,

wc, grad , mur R$

14 000,00 624-3739

ou 221-5337 Ateito

táxi, ou placa de táxi

comoprop 2905

MANSÕES DE ALTO

NÍVEL - Vdo cl ou

sem pise nos Cj.

Aristocrático, Pq das

Laranjeiras, Muricí,

Adrianópolis,

Morada do Sol, Pq

Resid Jd Amérl-

cas, Jd Europa, Tira-

dentes, Kíssia II, Jd

Espanha II, Débo-

rah, D Pedro I e II

Tratar 232-7362, C

164 PF 1204

MORADA DO SOL

Vanda-aa bala

realdênela, com

muro alto, porttea
alumínio, Jardim
amplo, gramado,
oom palmeiras,
Imperiais, varanda,

sala, 2 quartos, 1

suite com armário

embutido, área da

apoio com várias

dependánciaa,

poço artesiano,

terreno medindo

20x80. Valor R$

9 0.000,00.

Informações: 232-

7382, C 184 PF.

0203

MORADADOSOL-

Vendem-se casas,

com ou sem pis-
cina. Ótimo local.

Informaçfies pelo
fone: 233-9133,

Creci 902 PF.
0303

MORRO DA LIBER-

DADE - Vende-se

uma casa de

madeira. trés

quartos, dois pisos

Ap0nasR$2 345,00

Aceito TV ou vídeo no

negócio Tratar pelo
fone 237-4702 Creci

904 17 06

MORRO DA LIBER

DADE - Vende-se

uma casa

belíssima, em

alvenaria, laje, com

pátio, duas salas, 2

quartos, cozinha,

banheiro, casa na

cerâmica,

gradeada Valor R$

13 000,00 Tratar

pelo fone 629-1253

Creci 851 1101

NOVA ESPERANÇA

- Vdo casa alv ,

Trav Esperança, n°

110, atrás da Igreja

Católica R$

15 000,00. João

2501

OSVALDO

MEDEIROS-Vende-

se casas no

Ribeiro Júnior,

Cidade Nova, Bairro

União, Dom Pedro,

Petrópolis, 7 de

Setembro, Parque

10. João Bosco,

Ayapuá + Sítios

Manaus/ltacoatiara,

Santa Etelvina

Tratar pelo fone 654-

2752. o5oi

PQ. LARANJEIRAS-

Vende-se

excelente mansão,

jardim, garagem,

salão, escritório, la-

vabo, duas suites,

um quarto, armário

embutido lavan-

deria, área de apoio,

sala de jogos,

churasqueira, sala

de ginástica com

apto., completo,

piscina, poço

artesiano, fone, ar

condicionado. Valor

R$ 160.000,00. Ac.

pro-posta e facilito

pa-gamento. 232-

7362, C- 164 PF.

0203

—*

I

INSTRUTOR HÉLIO LOPES

RIO DE JANfIRO

FAIXA PRETA - 4* DAN.

Estilo abertas as Inscrições para • Curso da

DEFESA PESSOAL

ASSOCIAÇÃO

MANGUE-KAN DE

KARATÍ SHOTOKAN
Nodoú(««açdoVxiOTO''»
«koale HK

< TIMOS:

,'LIVROS,

1 REVISTAS,

! FITAS,

K1MONOS K .

PROTETORES

Av. Slo, 862 (ALTOS) - Sáo Jorge ??el:.M MUli#

Cap. 69033-000 - MANAUS - AMAZONAS - BRASIL.

PQ. DAS LARAN JEI-

RAS - Vdo bela casa

naRuaViscondede

Porto Seguro, linda

casa reconstruída,

de dois pisos, com

jardim, gar. sala

ampla, 3 suites com

arm., cozinha, área

de apoio, ssla de

jogos, tudo de 1a .

ao* lado do

Anavilhanas.

Tratar 232-7382, C

164 PF.
0203

PARQUE DAS LA-

RANJEIRAS - Ven-

de-se uma casa

quitada, com 3

quar-tos sendo 2

suites, copa

cozinha, ba-nheiro

social,

dependência de

empregada, 2

varandas, piscina,

área 2.000mJ,

condomínio

fechado. Valor R$

70.000. Tratar236-

6890. 0804

PARQUB DAS

LARANJEIRAS - Vdo

casa, rua Visconde

de Porto seguro,

reconstruída 2

pisos, jardim,

garagem, sala

ampla, 3 suítes com

armário embutido,

cozinha, área apoio,

com sala de jogos,

piscina chur-

r a s q u e i r a ,

dependência de

empreada, terreno

gramado, tudo de 1*

qualid ao lado do

Anavilhanas Tr

fone 232-7362, C

164PF 1204

PQ LARANJEIRAS

Vdo mansão c/jar-

dim.-gar, salão,

escrit , lavand 2

suítes 1 quarto cl

arm emb . lav , área

apoio c/sl dejogos,

chur, sala ginástica

cl aparelhagem

comp , pise , poço

artes , telef ,arcond

R$ 160 000 Ac

proposta e facilito

232-7362, C164 PF

m

FUCAPI

PQ. DEZ/MANSÃO-

Vdo. 1 cl 4 sts.

compl. arm.embu-

tido, saláo p/3 amb.,

sala da jantar, copa

cozi-nha, área de

apoio, piscina, etc.

233-9133, C- 902.

0303

Arca

QUALIDADE

INFORMATICA

COMPUTAÇÃO

GRÁFICA

ELETRÔNICA

ADMINISTRAÇÃO

P Q D E Z / C J

CASTELO BRANCO

Vdo .quitada, 3qts.

2 sts, sl2amb.,copa

coz., área de ser-

viço, gar., pátio co-

berto, mur., grad.,
cer R$50.000. fone:

236-6890. • 0804

PARQUE DEZ/ORI-

ENTAL-Vdo.excel.

casa com trèa

quartos, sando 1

suítes, 3 banhei roa

sociala, tarrano

12x38. Valor RS

25.000. 238-6880.

0004

CURSOS

junho

curso

7 NOVAS

FERRAMENTAS

DA QUALIDADE

CEP

BÁSICO

LEAD ASSESSOR

TRAINING

WORD 6.0

WINDOWS 3.1

ICC/MS-DOS

WINDOWS 3.1

WINDOWS 3.1

PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES

WORDSTAR 7.0

PAGEMAKER

MICRO-

PROCESSADOR

Z-80 HARDWARE

CONTROLADORES

LÓGICOS

PROGRAMÁVE1S -

CLP BÁSICO

CIRCUITOS DE

PULSO

PLANEJAMENTO

ESTRATÉGICO

TÉCNICAS DE

PROMOÇÃO DE

VENDAS

mm
MBtfOOOl MORA

10.07

I
13.07

17.07

a

21.07

17.07

a

21.07

19.06 a

29.06

22.06 a

03.07

03.07 a

13.07

04.07 a

16.07

04.07

a

28.07

18.07 a

27.07

03.07 a

21.07

19.06

a

30.06

03.07

a

07.07

17.07 a

28.07

19.06 a

23.06

03.07 a

07.07

PROGKAMAGlO 1

DB A

MM 
;;

19H ,'|l

18:00 às 22:00

17:00 às 22:00

00)30 às 12iS0

14:00 até o

término do*

trabalhos em

¦¦tupoM
14:00 às 16:00

10:00 às 12:00

16:00 às 18:00

18:00 às 20:00

20:00 às 22:00

10:00 às 12:00

16:00 às 18:00

08:00 às 10:00

14:00 às 16:00

08:00 às 10:00

14:00 às 16:00

18:00 às 20:00

18:00 às 22:00

18:00 às 21:00

18:00 às 21:00

08:00 às 12:00

08:00 às 12:00

VAGAS LIMITADAS.

FUCAPI. AV. DANILO ARIOSA,381

FON1:237-5858 R. 203lH

16h

24h

SOU

I8h

I6h

I8h

I6h

38h

I6h

30h

40h

ISh

30h

20h

20h

i i— -i-gMa—m—q^a——c=saBaa^|

CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSO PUBLICO

TRE - Tribunal Regional Eirlloral Preparatório para os cargos dei

Idiliil completo do Diário Oficial da União de 20/W4/9S.

Local das /laias i Av. Joaquim Nabuco,Técnico Judiciário - Nível Superior

Área Meio - Nível Superior
ir«'« Fim - Bncharén em direito

Auxiliar Judiciário - Nível Médio

Agente de Segurauv» Judiciário • Nível Médio

N* ISSO • em frente à 1* Igreja Batista.

Informações! Rua Barroso, N* 120 • Altos

Fones 1234-307S / 232-0482 / 233-8784.

CllRSO ATUAI

d? wtfyr*#
m vVwmtm

MAI1ITA

PELO SUCESSO tü

NORDEN 
Quality 

Assurance 81 Perry 
JOHNSON 

Inc 
- 

USA

"Lead 

Assessor Training"

(Auditor Líder em Sistemas da 
Qualidade)

Data: 28 de agosto a 01 de setembro de 1995 de 08:00h às 20:00h

Local: Hotel Imperial 
(Salão Gandhi) 

- 
Manaus

Preço US$ 1.695,00 
(Pagamento através de cartão de crédito) 

-

Incluso Álmoço

CURSO REGISTRADO DO IQA 
- 

Internacional Register of Certificated

Auditors - N° 252

e Registered ACrfeditQtion Body - ASQC 
- 

USA 
-

N° LA572 e no Japão

TREINAMENTO, MATERIAL

DIDÁTICO E PROVA EM PORTUGUÊS

INFORMACOFS F

I N S C R I C O F S

S i < i A () i >. \ n < i

M () n ? i n h t m i o

(Mir lm j,i 
n USA)

if ! í

ooo n 11

(LI(J<h,.H r rh i 11

VAGAS I IMI IA!)

j.

in
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ISHARP

mm i iii limhiHM1 i

IIIH MòquInanii^^^H

P ' d§ Iscftvtr,

Lm) Captado» a

|!f¥ 
WilBníi

Instalações e consertos de

Aparelhos Telefônicos.

Aceitamos cartões de crédito.

Recetel

9m

mm,

¦ESSR

Inf. 234-8313

Av. Airão,734-A -

Pça. 14

PETRÓPOLI8 •

Vend»-»e uma cata

com 2 quarto*,

cozinha, wc social,

na laja, com piscina

medindo 5x11,

terreno medindo

30x30i murada,

escritório, titulo

definitivo Facilita-se

pagamento.Valor
R$27 000 Aceita-se

proposta Melhores

informações ligar

para o telefone 237-

1407, C 075 PJ
0302

¦ ¦¦¦¦

nNANTELLTDACaÇy

00.462.886/0001-W

_ 
p" 

Sociedade por Cota de

¦ Responsabilidade Limitada.

Unha» Financiadas

Prefixo central: a partir de R$

59,00

Prefixo urbano: a partir de R$

91,00

Solicite informações pelo fone:

234-2883.

Plantio das 08:00 às 18:00 horas

I

I

l|

I

li

I

I

n\

i

¦

*

«

p

p

ii

li

lal

li
ria^MtMUW W.w <w «v.vw »*V» 

Jj

PQ TROPICAL -

Vende-se casa

quitada, com re-

forma, garagem

pátio, sala, 3quartos

sendo 1 com

armário embutido,

novo, wc social

cozinha, quintal

murada piso e

janela Valor R$

65 000 Tratar fone

232-7362, 164 PF

1204

PQ. TROPICAL/

PARQUE 10-Vende-

se uma casa de

frente para 2 ruas,

4 suites, esc. sala

ampla, pise.,

quadrade esporte,

terreno l.lOOm1.

Mel. informações

tratar pelo telefone:

233-9133, C-902 PF

0303

PETRÓPOLIS-Ven-

do casa de madeira

terreno plano, na

pista motivo de

viagem Valor R$

2 500,00 Melhores

Informações ligar

para os tele-

fones 237-4702/

237-5480, C-904

2204

PETRÓPOLIS -

Vende-se excelente

casa com laje, 3

suítes cerâmica

gradeada, murada

armário embutido,

garagem Aceiro

carro, apartamento

proprio Valor R$

69 000 Melhores

informações ligar

para os telefo-

nes 237-4702/237-

5480 Creci -904

2204

PRAÇA 14 - Vende-

se uma casa em

alvenaria na Rua

Japurá, com 3

quartos, sala de

jantar, copa cozinha,

wc social, piso na

cerâmica, gradeada

Valor R$ 23 000,00

Fone 237-1407,

075 PJ 0302

RAIZ-Vende-se uma

casa em alvenaria,

com 3 quartos,

sendo 2 suites, sala

de jantar e estar

copa cozinha, wc

social, piso na

cerâmica, murada

gradeada . na casa

fica 2 apartamentos

1 antena parabólica

Valor R$ 35 000,00

Aceito carro Táxi

como parte do

pagamento

Informações 237-

1407 C 075 PJ

REDENÇÃO-Vende-

se uma casa com

ponto comercial,

com 02 pisos Valor

R$20 000 Tratar na

Rua Boa Esperança.

1

0703

REDENÇÃO - Troco

casa mista local

rua Mirasselva/

Redenção, 1o sala, 2

quartos, cozinha e

wc social, cer, área

construída 6x4 5,

terreno 35x5 5, p/

casa de preferência

no de Santo Antônio

podendo ser de

madeira Inf rua

Padre Francisco, n°

27, Sto Antônio I,

6 7 1 - 5 8 0 3

L u í s C a r I o s

22 03

i 
JÓIAS ETERtif

Grande sortimento de jóias,

estojos e panos para

revendedores.

Relógios, óculos esportivos e

balança para pesar ouro.

Vendemos no atacado e varejo

e fabricamos anéis de formatu-

ra e alianças, em uma hora.

Roce* ei iioi todos, os cartões de credito e cheques pre-datados
Rua Joaquim Sarmento, 35 - Centro

aproximo a Rua Henrique Martins).

<£)232-1290

RIO MARACANÃ •

Transfere-secom 2

quarto*, copa

cozinha, terreno

medindo 12x30 R$

7 500 Tratar 221-

5482/236-5599

2302

RUA FORTALEZA-

Vende-se uma ex-

celente caaa, com

eailo , 2 suites, 1

quarto, com armá-

rio embutido aaia

da jantar, çopa-

cozinha,

dependência de

empregada,

garagem,
lavanderia, quintal

com Arvore .Tratar

233-9133, C 902 PF

0303

RUA NATAL/ADRi-

ANÓPOLIS -Vendo

excelente caaatipo

mansio.com a alio

e ambiente, com 3

suítes, lavanderia, e

mais dependências.

Tratar 233-9133, C

902 PF °303

SANTA ETELVINA -

Vende-se casa em

alvenaria, com sala.

quarto, cozinha,

terreno medindo

10x50 Valor R$

7 000.00 Troco por

carro ou telefone

Tratar 654-3252 ou

654-2752 woe

SÃO JOSÉ III •

Vendem-se 2 casas

em alvenaria,

terrreno medindo

16x25 Valor 
*1

combinar Melhores

informações ligar

para o telefone 645-

1440, falar d a

Zenilda osoi

TANCREDO NEVES

-Vende-se uma

casa de alvenaria,

próximo da grande

circular, com 2

quartos, 2 salas,

cozinha,wc, quintal

arborizado c/om

muitas frutas, por

motivo de viagem

Valor R$ 7 000,00

Informações ligar

para o fone 238-

7662 2003

SANTO ANTÔNIO -

Vendo casa alve-

naria, 3quartos, ba-

nheiro, piso verme-

Ihio, murada, ter.

10x25. RS 10.500.

Fone: 671-3377/

671-5005/981-

1409, C 514

P F G i I s o n .

SÃO FRANCISCO -

Vendo casa alve-

naria,. dois pisos, 3

quartos. dois

banheiros, medindo

12x13, 50 metros R$

20 000 na rua

Joaquim Tanajura

386 0701

SÃO GERALDO -

Vendo casa com

dois pisos na rua

Pico das Águas

n°374, - 
proxímo ao

Olímpico Clube.toda

reformada.com título

definitivo R$60 000

Aceitamos pro-

posta Fone 234-

3063, Creci-150 PF

Câmara 0304

SÃO JOSÉ I-Vendo

casa de alvenaria na

pista e ponto

comercial pronto

para super-mer-

cado R$11 990 00

Tratar 237-4702

Creci 904 uoe

Bothânícai

Maa»

SâO JOSE III -

Vende-se uma casa

em alvenaria

medindo 8x25 3

quartos wc ? 4

compartimentos

quintal murada

poço artesiano, na

pista, documen-

taçâo na URBAM

Valor R$ 8 000 00

Informações

procurar no

endereço à seguir

rua 11 quadra 55

casa 11. São José

III, Melhores

informações ligar

para o fone 236-

1048 2203

VIEIRALVES : 
Ven-

de-ae linda maneio

de 02 plaoa, cor»

ardim, salio,

lavanderia, 4 suites

todaacom armário

embutido, sala

intima, biblioteca,

sacada, copa

cozinha, depen-

dència de empre-

gada lavabo, irea

de apoio com cozi-

nha, banheiro, sala,

refletores de 1'qua-

lidade. RJ 220.000.

Aceito proposta.
232-7362, C164 PF.
1204

ADRIANOPOLIS -

Alugo, ótima casa

na Rua Rio

Solimões, n* 27,

dois pisos. Valor

R$ 3 0 0,0 0.

Melhores

informações tratar

pelo telefone: 236-

6479 ou no

endereço acima.

17 06

CENTRO - Alugo

ótima casa na

Joaquim Sarmento,

servindo para resi-

dência ou escritório

de 02 pisos, 1° piso,

saladevisitaejantar.

banheiro, cozinha

2° piso, 3 quartos,

wc mais porão e

quintal Valor R$

1 500,00 Inf 234-

4484 Rômulo

2005

Pfctfna M 
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EXPOSIÇÃO E VENDAS]

OBRAS DE ARTE AFRICANAS

End: Rua Marcflio Dias, 118 - Altos

 
- Centro.

. 0633*2681 - Luzenira

^rnnaeauwts FranRjiuii

Boutlqua Ateller

Roupas masculinas., femininas,

adulto a infantil. Confeccionamos

roupas intimas, praia, aeróbka,

cotton, social, eu.

Rua 03, n* 02, Alvorada I.

Fone: 238-7019 - Manaus-Am

DISK NATURA
Pronta 

entrega de produtos

NATURA
Consultoria 

de beleza.
Entrega 

à domicilio.

Fone: 232-0652

COLÔNIA OLIVEIRA

MACHADO - Aluga-

se uma casa

grande. em

excelente esta-do,

na rua Marechal

Deodoro, n° 09, em

frente a fábrica

Wagner ao lado da

Igreja de São

Francisco Melhores

informações pelo

fone 629-3440, Dr

Estevan 210#

CONJUNTO JOÃO

BOSCO-Alugo casa

em alvenaria gra-

deada forrada, na

melhor área do

conjun-to Valor R$

200,00 Melhores

informações ligar

paraotelefone 644-

1967 teoe

PARQUE DEZ-Alugo

casa c/ trés quartos

murada gradeada.

cerâmica, forrada

telefone R$800 00

Sem telefone R$

700,00 Fone 237-

4702 C 904 i7oe

SÃO FRANCISCO -

Alugo casa com

sala, 2 auartos copa

cozinha, 2 wc área

de serviço sem

garagem Para casal

sem filhos ou

moças Valor R$

400,00 Informações

pelo fone 611-1598

1606

SÃO GERALDO -

Alugo para casal

sem filhos com

sala 2 quartos,

coz inha wc social

Valor R$ 250 00

Tratar pelo fone 233-

9429, falar Con-

ceição 2504

K

ALI JEZINE IMÔ-

VEIS - Vende-se

aparta-mento no

con-domimo João

Bosco, contendo

dois quartos na

primeira etapà

Valor R$ 13 000 00

prestação

R$32 00 00

Melhores

Informações ligar

pelo telefone 233-

2445 o«o3

ALI JEZINE IMÓVE»

Vende-se

apartamento no

condominio

Senador João

Bosco. na 1'etapa.

com 2 quartos, sala

ampla, 2 w.c. área

de serviço, varanda.

Valor R$13.000,00,

valor da prestação

R$32,00 Melhores

informações ligar

para o telefone:

233-2445, Creci 150

J. J403

w\

I
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PRESERVE A

BELEZA DAS

PERNAS DE SUA

NAMORADA.

PRESENTEIE COM MEIAS

^¦Mkendall

Sc você tem bom gosto em matéria de

decoração, visite A Bothinlra.

Ela oferece tudo o que há de mais fino, com

classe e requinte.

Aguardamos a sua visita.

L
R\y Bactfe, 870 234-6896

wfis*

Cisne e

La Femme jS

Rm Lobo D AIni.ul^, 2 39*

Rua Henrique Maitins, I S 5 i

232 0566

633 1 187

APARTAMENTOS

PARA VENDER-Ven-

do em condomínio

fechados, apro-

veite: Condomínio

Juliana II, Jardim

Califórnia, Condo-

minioAnavilhanas.

Condomínio, Nossa

Senhorade Fátima,

Ed.iffcio Maíson

Rochelle. Vieiral-

ves, Cd Saint Mi-

chel. Informações

233-9133, C 902 PF

0303

CARAMURU-Trans-

f e r e - s e

apartamento, com

02 quartos, grade-

ada, reformado,

piscina, e condo-

mínio fechado.

Tratar 232-1642,

Creci 771, Miro.

0803

COND JAUAPERY/

PQ 10-Apartamento

todo reformado 2

quartos. sala

cozinha banheiro

área serviço e

varanda R$18 000

Informações pelo

fone 236-6890

0804

COND JOÃO

BOSCO - Transfiro na

2* etapa, reformado

Valor R$ 15 000 00

Ou troco por 4 linhas

telefônicas

Informações pelos

telefones 654-3252

ou654-2752 uoe

COND JOÃO BOS

CO - Transfere-se

um lindo apar-

tamento todo refor-

mado com 1 sala 2

quartos cozinha wc.

área de serviço 2°

andar Valor R$

14 000 00 Informa-

ções ligar para o

234-4484 falar c/

Rômulo 2*31

COND J BOSCO-

Vdo apto sol sõ de

manhã jardim, va-

randa ampla grade-

ada cerâmica

chuveiro eléttrico,

fiação e caixa para 2

ar condicionados

pintara nova boa

localização
DroçtarSn Rt Q7 OO

sem débito Fone

642-1373/651-2728

1803

CONJUNTO

AYAPUÁ-Transfere-

se apartamento na

parte alta 2 salas 2

quartos 1 varanda 1

cozinha, 2 banheiros,

garagem para 2

carros Valor R$

18 000,00. pretação

R$60 00 Tratar 232-

3844 a»

EUCAUPTO Vende-

se apart., c/ 2 qts.,

sala,coz., «vc, cer..

grad.. R$9 000,00

Ac. 2 pag 234-1474,

C 928. 0703

ELDORADO Vdo

apart 2 qts grad

cer massa corrida

2 ar condic arm

guarda-roupa emb .

cl telefone R$

18 000.00. pechin-

che 237-4702/237-

5480 C 904

Rodas, Rolamentos, Joallieiru, Cotofddru • Capacita.

••••••••••••••••••••••••••••••••

Calça, Camisa e BarmuMat 4a Flanoia aualrtenlado,

Tênis Alva, Malba, Mal lata, Sessions • ürfftl

Pochete, Boné. TOca de Li, nusio, Capuz te Flanala a Msiaton.

Horário de

KeahmiKitm lkttiâ

OmtWptWkpMp sábado das 09:00

às 18:30hs.

End. Avenida 7 de Setembro, n° 200, Centro (Ao

lado da Prefeitura).

Fones: 232-3368/232-8817. 
'

^^ZIZ«ZIZIZZZZi«!ZZ«!ZZZE!IZIIZ«*IIZ!I!I«»

. única foja rm M/anaui (juf utrule sapatos

e acessórios infantis!

() efiente e nossa rojão de existir, 
por 

Hio,

adoramos aten M I em!

¦ 

vu. comprovar.

£stm« no Sèffifúf Mtimfctb. 
j

/ 

" 

\ Km forudm, 201U 
Jj 

Oú.

3<me,234-5325 - moS7.Q8i}

L>pbramo5 
por vootl

1M]

FOTO COLOftIDA

$ A melhor revelação 
$

b de manaus

Revelação de filmes 24 poses

R$8,80

Foto 3x4 R$ 3,00

Av. Sete de Setembro,

1307-A, Centro

Fone: 233-3787

MINI RIP

A Moda jovem,

elegante e bonita...

COMO V0C€,ieee

1

DÊ UM PRESENTE A

QUEM VOCÊ AMA

NO DIA DOS NAMORADOS

Amazonas Shopping 
- 

2° piso

Loja 267 
- 

Fone: 236-0790

iMrfrimES8HC0m

& o

* 
Produto»

tratamento da

torras da

caldairas (

* 
Solução do Batorta,

* 
Produto qutankco para

circuito do iulil|oruyia (Baf. SWT MB).

Sanrlço da trataaiaata ( )

U6DE: (D 288-8981

III!

01

1
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Ivaral
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JCLASS1TUDO Manaus, sexta-feira 23 de Junho de 1998

TUDO DE ÚTIL PARA

0 SEU UTILITÁRIO

'Capotas de

Fibra, 
* 
Capotas

dc Vinil,
Capotas

Marítimas,
Tapetes,

mm

mmli

*'Vidros, ? 
Protetores de CairoceHas e Acessórios.

* 
Pintamos e instalamos sua Capota de Fibra sem

custos adicionais.

'Capotas e Protetores de carroceria para todas as

Pick-Uos Nacionais e Importadas.

Estrada Torquato Tapajós, n° 5140.B,

Bairro -Flores

i

co/o dos

poVo-bsisos

VIDROS E BORRACHAS PARA SEU CARRO

| 
FIAT FORD VOLKSWAGEN 

|

CHEVROLET MERCEDESBENZ

iiiiiniwfli 11
i

u
III

Av. Tarumã, 1314 - Paça 14 - Em Frente a Igreja

* 
Breve NOVA LOJA: COMENDADOR CLEMETINO, 541

Will
mm

fflllMlim

SB

Bil

lifH

ItttitI HI

II 

¦

¦

DC CSCRPRMCNTO

Colocação Grátis.

Dispomos de descarga

turbo.

AutoEstoril

K536

Escapamento -

Suspensão - Freios

Av. Tarumã, 1420-

Praça 14.

Fone: 233-3166

APROVEITE ESTA

OPORTUNIDADE

MOTOR DE TOYOTA

Vende-se, todo

Standard. Preço à

combinar. Tratar pelo

fone: 236-0317, com

Bruno.

• ••••••• » â_i • •

• «Auto-Escola Maiara—

• •

• •

• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• • «I

•
•
•
•

•
• •

r

vugMAYARfl

APRENDA A DIRIGIR COM
RAPIDEZ E SEGURANÇA

AULAS TEÓRICAS «MATRÍCULA

GRÁTIS «ACEITAMOS CHEQUES
PRÉ-ÜÁTADGS «TEMOS CARROS

NOVOS «CONSULTE-NOS

232 60 62
233 16 64

av AyrJo

Mina pntMmti Vbtrk

• 
f »-! JLI III I I t lllftttl;

• • • •
• • •"a

!! **
!• ••

• a
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• a
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a a
a a
a a
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• •
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• •
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••
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JARDIM BRASIL -

Vdo apto cl 3

quartos, sala,

cozinha, 2 wc e

cobretura Melhores

informações ligar

para o telefone 237-

7129 <wm

r,

NOSSA SENHORA

DE FÁTIMA-Transf

apto ç/ sala 2 qts

var, 1 suite com arm

emb área de serv,

lustres e cort, 1o

andar, ótimo 232-

7362, C64 PF

1204

PRECISO URGEN-

TE 1 Apto no Portal

da Cidade, São

Salvador, Pq, dos

Rios, Pq Sabiá,

C Jardim d/ atender

clientes p/ aluguel

2 3 4 - 6 0 1 0 /

informações: 633-

1384.

zrrnt

ACESSORIOS
V

Auto-falante Arlen 10P 400W...RI 45,00

Força ToJo200W R$50,00

Auto-falante 600W

bobinadupla RS 110,00

Toca-flta Tojo frente

removível R$220,00

Aceitamos cartao de credito e

cheque pre-datado

Rua Parlntins, n° 226 - quase canto c/

Castelo Brahco. Fone: 663-2290.

UNO ELX1.0 0KM

Gasolina, completo + ar,

grupo 
4, carro

contemplado.Qurero R$

1.490,00 + 30 parcelas de

R$ 255,00. Tratar fone:

(065) 627-3826, com

André, horário comercial.

TEMPRA 16V

Okm, grupo 5, completo,

contemplado.Quero R$

3.800,00. Transfiro 36

mensalidades de R$

958,00. Urgente. Tratar fone:

(065) 627-3862, com André,

horário comercial.

CORSA WIND SUPER

Okm, gasolina,

contemplado, completo.

Quero R$ 1.530,00 + 34

parcelas de R$ 285,00.

Tratar fone: (065) 627-

3862, com André, no

horário com ircial.

GOL PLUS 1.0

Okm, gasolina, carro de

consórcio, contemplado.

Quero R$ 1.580,00.

Transfiro dívida de 32

parcelas de R$ 280,00.

Tratar fone: (065) 627-

3826, com André, horário

comercial.

PQ DOS RIOS II -

Vdo apartamento,

quitado Vir 15 000

RS Aceito carro até

90 Tratar pelos

fones 232-0535/

3975

TOCANTINS - Ven-

de-seum excelente

apartamento, com

2 quartos, sala,

cozinha, banheiro,

1' etapa, bloco 04.

Valor RS 25.000. Tr.

234-1474, C 928.

0703

VIEIRALVES

APARTAMENTO

COBERTURA

Vende-se um lindo,

quitado, todo re-

formado, com

garagem, salão,

varanda, 4 suítes,

escritório,

lavanderia, copa

cozinha, armário,

dependência de

emp armário, cama,

piso granito, ar

condicionado, todas

as dependências,

acabamento jde 1®,

Melhores

informações SíQâr

pelo telefone: 232-

7362, Creci 164 PF

HH ' ' ' mP

l fci i J !!j H8

ALVORADA l-Vsnde-

sei ponto comercial

na rua 08, med. 6x15,

trea comercial,

informações 238-

3780. 2403

ALVORADA I-Vdo.

pto.com.sit.na rua

OS, ao lado dos

correios, terminal,

med. 5,5x15,. R$

10.500. Melhores

Informações ligar

fone: 671-3377 /

671-5005/981-

1409,Creci-514PF,

falar Gilson.

BOULEVARD

AMAZONAS-Vende-

se um ponto
comercial, próximo

ao BEA, com 02

pisos, para

qualquer finalidade

comercial, medindo

5x65* Informações

232-7362, Creci 164

VF 1204

BOX NA FEIRA DA

JAPIINLÂNDIA -

Vende-se um. Valor

R$ 15 000 Fone

663-2069

CECOMIZ - Vendo

loja com tudo dentro,

pronta para tra-

balhar Valor R$

1 2 0 0 0,0 0

(negócio) Fone

624-3251 / 624-

3835, Aldineia

CENTRO-Transfere

um ponto comer-

ciai, na rua Barroso,

n° 138 - Centro. Vir

R$ 10 000,00. Tr

232-4218

CENTRO-Vendo ou

alugo ponto comer-

ciai cl 3 andares,

térreo loja, 1o andar

depósito, 2° andar

escritório c/ central

de ar cond Tratar

663-2603/ 633-

2200

h

i-

VÍDEOS GAMES E FLIPERAMAS

Adquira já suas próprias MÁQUINAS DE Games para colocação em

bares, lanchonetes e salões. Vários modelos à sua escolha: Street

Flchter, Mortal Kombat, CadUac, Neo-geo e outros fotos do

momento. Gabinetes de 21" à 29": excelente acabamento.

sã® sd mmm® »)

Entre no ramo de Diversões Eletrônicas

(Games e Fliperama). Por apenas R$

3.000. com retomo garantido.

©r~

©V

011-868-4980

ALI JEZINE IMÓVEIS

Aluga-se um

apartamento

comercial no São

Geraldo próximo à

Constantino Nery

Valor R$ 200,00-

Melhores

informações ligar

para o telefone: 233-

2445,ou no endereço

acima C 150 J.

0903

ALI JEZINE IMÓVEIS

- Alugo apartamento

condomínio João

Bosco, com 2

quartos sendo 1

suite, banheiro,

sala, área de

serviço, 2a etapa.

Informações pelo

fone" 233-2445, C

150 J. 2403

CONJ. TOCANTINS

Vendo apartamfento

na 2a et., bloco 15, 2

andar.Tratar pelos

telefones: 981-5855/

236-8497.(à

tarde).Valor à

combinar

JOÃO BCoCO •

Alugo apto., com 2

quartoa, sala, coz.,

wc. R$450,00. 234-

1 474.C-9 28.

0703

SAO GERALDO-Alu-

go kitinete mobi-

liada. R$ 280,00,

outro sim-ples RS

150,00. 233-2445.C

150J 1706

RÃN^R,

MUDANÇAS

MUDANÇAS E TRANSPORTES

NACIONAIS ? LOCAIS ? INTERNACIONAIS

Transportamos Computadores e Automóveis

Dispomos de Guarda-Móveis e Fazemos Içamento

Mudanças Residenciais, Comerciais e

Industriais

Filiais 
e Agentes em todo o País

Mudamos para 
todo o

Brasil com segurança

FONE: 248 15 96

telefax:248 18 441

RUA AUTAZ MIRIM, 150 - SÃO JOSÉ H • MANAUS-/

ílJl

CENTRO/

SALDANHA

MARINHO - Vdo

prédio próx Ed

Ribeiro, próprio para

ponto comercial e

residencial. Valor

R$ 85.000. Tratar

pelo 233-0367

1601

CENTRO - Vendo

prédio com três

aprtamentos, dois

quartos, suíte Valor

R$ 100.000. Tratar

pelo telefone 654-

2120.

CONSTANTINO

NERY-Vende-se um

prédio comercial, e

residencial, c/quatro

quartos, garagem,

varanda Valor R $

70 000,00 234-

6010 ou 633-1384

CHAPADA - Vende-

se Ponto comercial

na Rua Ceará Valor

a comb236-8192

hor com

COLÔNIA SANTO

ANTÔNIO - Vende-

se Rua Santo

Antônio, n° 03

padaria manual

Valor R$ 6 500,00

Tratar com senhor

Raimundo pelo

fone 671-1565

1306

CONSTANTINO

NERY-Vdo galpão

na rua Sto Afonso,

ao lado da antiga

AABB.ter. 10x50 +

galpão de mad. e

escritório em

construção de 02

pisos, + plano

murado e de ótimo

acesso. Aceitamos

proposta ou carro

no negócio. 232-

7362, C 164 PF.

1204

CRESPO SÃO LÁ-

ZARO/PECHINCHA

Vdo box comercial

na feira, cl wc, água/

luz R$ 1 600 233-

0367 iaoi

CRESPO-Alugo pto

comi/ resid RS

8 000 Ac prop 237-

1407, C075 PJ.

D. PEDRO I-Vdo. um

depósito cl 180m",

porta enr., Fco

Orelana próx.

Cecon. RS 14.800.

671-3377/5005/

981-1409, C514PF.

Gilson. 0303

ED ANT SIMÕES-

Transf sala c/div p/

escrl tório,4° andar

R$ 24 000,00 234-

5598 2601

ESTRADA DO

MANOA/AV PRIN-

CIPAL - Vdo ponto

comercial funcio-

nando, mot de

viagem. Aceito pro-

posta 221-5032

LOJA DE ESCAPA-

MENTO E ACES-

SÓRIOS-Vdo toldos

de solda, 2 macacos

elev lava-jato, aspi-

rador, comp , área de

500m2 RS 65 000

236-6890 obo4

PÇA14- Alugo pto.
com. 250m'deesq.

c/ou sem divisória,

entre Fer. Pena/

Emílio Moreira. Inf.

233-9133, C 902 PF.

0303

PRÉDIO-Vdo 2apts

e pto comi, 1o apt°

qto sl coz , e wc , 2°

apto, 3 qtos, sl, coz

wc., área serv., gar

R$ 70 000, 236-

6890 oao4

ALEIXO - Vdo ter

40x50, R José do

Patrocínio, 13 Tr 236-

6010 0703

AM/10-Vdo fazen-

da, titulada, poço

artes , sub-estação

45 KVA, 38 ha de

pasto, 10 ha de ca-

pineira R$ 120 000

624-4771.

AOLADOTARUMÂ-

02 ter c' igar elago,

casa e ti : def. 10x25

cada, casa mad

R$ 3 500, s/ casa

R$3 000, 671-3287

2903

RAIZ - Alugo apto

com med 10x20, c/

área construída

237-1407, C 075 PJ

0302

SAO GERALDO -

Alugo 2 ptos com.

serv.p/ lojas, depo-

sitos e cozi-

nha,etc.cl telefone.

Valor: R$200,00 ou

R$500,00. 17 08

S. RAIMUNDO-Vdo

prédio de 2 andares

+ deps.. de30m2de

ter., esquina. R. 05

de Setembro. Valor:

RS 25.000,00.

Informações pelos

telefones: 671-

3377/-5005/981 -

1409, falar com

Gilson.

0303

BR 319 EST DO

CASTANHO - Faz

500x2.500, 78ha,

gado, frut, igar 645-

2413. 0203

CANARANA - Vdo

ter.c / 1 casa na

Renato I 238-3726'

/ 622-3088 ramal

281 1603

CIDADE NOVA /

CANARANAS-Vdo

ter atrás da gar

Cascavel, 10x47,

poço art RS 1 800

Maisl En-ciclopédia

cont 06 idiomas,

232-5884 osos

MM) 
IUUS

AAAYlllLV

Conheça o maior

arquipélago fluvial do

mundo! Um exuberante

ecossistema de beleza

inigualável...

Saída: Aos sábados

09:00h

Retorno: Aos domingos

18:00h.

Pacote:Transfer

Manaus/ Anavllhanas/

Manaus Pensão

completa, passeios,

pescaria e hospedagem

em excelente hotel de

Selva.

RESERVAS: 236-9126

J4ANAUTUR

<§®m 
Mocr i0o

3

Os produtos sâo I

^^^^^^^^Hdistribuldos 

apenas pelo sistema I

de vendas domiciliar. I

Maiores informações inclusive I

para consultoras, promotoras e I

distribuidoras interessasadas. I

ligug ou ueniifl pessofimen te. 
|

MBBBH^HOMÉRCIO E REPR^ENTACAOLTIJA.

Rua24 de MaTo, 233 • Sala - Centro^^^^^^^^H

(em frente ao Edifício Rio Negro Center)^^^^^^^^^^^H

ITelefax: (092) 232-5906

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA TODA REGIÃO NORTE^^H

Só mesmo a M^igoU poderia

oferecer uma linha de produtos

como essa. Não é só porque é

feito da mais avançada tecnologia,

mas também porque respeita a

individualidade de casa mulher.

Linha para cuidados específicos da

MarigoU, com certeza você se

identificará com cada um deles.

/
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Manam, texti-felri, 23 d*Junhode19W

CIDADE NOVAI-Vdo

1 terreno próx. ao

D6 e restaurante

Come Bem, c/ 10

metros de frente por
25 de fundos 232-

8 9 5 5.

2403

COND, VILA RICA -

Ter. 14x40, Jardim

América 20x40, Av.

Braai/Sto. Antônio

50x33, Cond.Tapu-

ranga na Ponta Ne-

gra 20x80, Pq. La-

ranjeiraa 20x40. R$

5.500. Aceito pro-

posta. Inf. 232-7362.

164PF. 0203
<!

PEDRO I - Ven-

dem-se vários ter-

renos área previle-

giada Valor 10 000,

cada Fone 238-

3790 2403

•¦¦¦¦•

Cesto Delicia do Amor

iyshví

Rua Saldanha Marinho. 606.

I Sdifício Alfredo Cunha - 
Apto

503.

¦ Jone, 232-8015

D. PEDRO-Vdoter.

250x30, r. D. Costa,

mur., «Mima local. R$

19 750. 671-3377/

5005/981-140-9,

C514PF,Gilson.

0303

n v

ESTRADA CIDADE

NOVA Vdo frente ao

Nova Shopping,

50x100 R$ 30 000

Ouro nuc 03 próx o

Sukatão, 10x25

(?5-3690 C 885

5704

ESTRADA DO

IRANDUBA-Vende-

se um terreno no

km 06 medindo

250*1 000. casa de

alv estilo colonial,

10 depds , 5

barracas, 1 alvenaria

para comércio,

campo p/ gado,

guaraná e fruteiras

em grande escala

238-5222 ou 981-

0314 0506

¦ PIZZARIA ¦

BELA MASSA

I ) I S K L'

PROMOÇ^B

Pizza 
grande 

c/

guaraná Real 2 litros

¦R$ 12,00b

ESTRADA DA

COMPENSA - Vdo

terreno, c/ ponto

comi, na Rua Padre

Agostinho, 78 Valor

R$ 25 000

Informações 651-

2962 Sr Carlos

1402

ESTRADADOIRAN

I DUBA - Vdo terreno

| 
100 x200m, cl

igarapé R$ 3 500

237-3525/3993,

Fernando hor

comercial

ESTRADA MANAUS/

ITACOATIARA -

Vende se terreno

medindo 11 475

metros quadrados

Valor 55 000,00,

mais outro próximo

ao Parque Sabiá,

estrada da Ponta

Negra Fone 654-

3252 / 654-2752

uoe

LAGO DO CACAU

PIRÊRA - IGARAPÉ

DO CHICO PRETO -

Vdo um lindo terreno

medindo 60x600,

com casa ótima,

quintal arborizado,

igarapé limpo, titulo

definitivo em cartório

Valor R$

3 500,00 Negócio de

ocasião Fone

656-1626, Carlos

MANAUS

ITACOATIARA-Vdo

fazenda na pista, cl

casa. luz. água, pise .

igarapé ch de palha,

antena para-bólica.

etc R$ 180 000

2 3 3 - 2 4 4 5

2403

MANAUS/

ITACOATIARA Km 38

- Vdo sitio cl 800m .

água, luz, casa,

represa frut casa e

etc R$45 000 Fone

232-9832, Edson

FAZENDACAREIRO

DAVARZÉA-Vdo cl

casa tipo mansão,

mar-gem do rio, cl
r,ílf)x 1 OOOm. cl

flutuante, luz , água

e titulo 234-6010

ou 633-1384

MANAUS/

ITACOATIARA -

Vende-se um terreno

localizado na Vila de

Lindóia. km

.184 Medindo 3 150

metros quadrados

Tratar com o Senhor

Monteiro, na Vila de

Lindóia v os

MANAUS /ITACOA

TIARA - Vende-se

terreno às margens

do Rio Urubú, 380 x

1 000. servindo para

moradia ou sítio Virá

c o m b T r S r

Cristóvão / cabo

Monteiro na Vila de

Lindóia Mao/ltac ,

km 184 27 os

MANÔAI-Vdo. ter.

10x25, frente Nova

Shopping. R$

1.250. Ac. contra-

prop.Tr. 671-3377/

671-5005/981-

1409, C - 514 PF,

com o senrhor

Gilson. 0303

MONTE SlAO -

Vende-se um

terreno medindo

18x100, ou troco por

carro Melhores

informações ligar

pelo telefone 238-

8112 o«i

NEW

MARIOLÂNDIACITY

MAO/ITA KM 38 -

Vende-se lotes à

prazo em 12 vezes,

100x500.Melhores

informações ligar

pelo telefone: 232-

1642, Creci 771,

com Miro. oeo3

NOVAESPERANÇA

Cl ALVORADA III -

Vende-se um

terreno com casa

medindo 600m2,

área com aparta-

mentocom 2 suítes

e depósito atrás, na

Rua 08. casa 5, n"

459 Maiores

informações ligar

para o telefone

656-4780 otoi

OSVALDO FROTA II

- Vende-se um ter-

reno área comercial,

quitado, medindo

10x25 Valor á

combinar Melhores

informações ligar

para o telefone 625-

1070 0305

JAPIIM-Vdo terreno

om 2 704m2 na Av

Sta Cruz Machado,

(Tefé) ao lado da

Dados, todo mur Ac

troca R$ 75 000,00

234-9785 0905

KM 32 MANAUS/ ITA.

• Terreno, 1 casa

alv., poço artes., já

, ter. já c/transf.

motor 1S KVA, e

diversas fruteiras

R$j9.000. 625-

1021, C 912, Altair.

2103

MAO/ITACOATIARA

KM 120 - Vendo

fazenda 1000 x2000,

50ha pasto, casa, luz

e água tit def R$

45 000 234-0480/

6010

MANAUS/BOA VIS-

TA KM 145 - Ter.

pista, Pres. Figuei-

redo, 1.000x2.000,

escrit. def. 2 igar.,

casa caseiro, etc,

p / qualquer financ.

rural. R$ 16.000.

Melhores

informações ligar

para os telefones:

671-3377/671-5005/

981-1409, C - 514

PF, Gilson.

0303

III ^uuQSuKlüÉlMMtlBi iraímiiniilillrtariá

|Fatemoe temperoe

otakiu.itu.M

i asFornecemos cestas p/todas
ocasiões. „

> ¦ nu iiaa Ntmortdd».

Temos cesta de café: Regional e Cesta

m Especial do AmorM

pRorn

CERVEJA POLAR

| 
O menor preço da praça! |

LIGUE JA: 654*2997

PQ RESID ABRA-

HIMNÓPOLIS- Vdo

um ter, Est Torq

Tapajós - AM-10,

12x25 R$4 500.00

656-1504, Ronaldo

Valério nos

STAETELVINA- Lote

de ter, p da Ig

Católica e Ciep, R

principal. 232-7427

e 233-9477, Olanda

SAOJOSÉ III-Vdo

ter rua Marginal, 47

237-6750/611-1574.

Neuza/L eu des

1204

TERRA NOVA -

Vende-se um

terreno próx á Sta

Etelvina parada de

ônibus, med 20x30

R$1 000,00 Inf 651-

1451 1702

TERRENO NA CA-

CHOEIRINHA ( AV

CASTELO BRAN-

CO)-Vende-se com

titulo definitivo,

medindo 10,40x20

Valor R$50 000,00

233-3153 1101

TORQUATO

TAPAJÓS-Vdo ter

no km 7, ao lado Mo-

tel Detalhes,

comunidade de

Santo Antônio, Rua

LorisCordovil, n° 74,

Av.l, Próximo áPani-

ficadora Izabele

SI

PQ 10-Vdo 2 ter

Pq 10 Shangrilá 2,

próx pista 12x30.

plano, cI 5 car. de

pedra bloco. 2 de

areia. 1 de seixo,

poço artes cl 24m e

fossa biologica R$

5 000. Outro

12x25R$ 3 000 Ac

carro, fone/proposta

no negócio Fone

645-3690 C -885

22 03 

PQ DAS SUCU-

PIRAS - Vdo ter

frente ao Sesi, med

8x20, ter R$3 000

máq de costura

Singer Facilita R$

15 0,00

Informações fone

237-3300/663-

4680 ucu

DUAS

RODAS

BICICLETAS-Vendo

duas Valor R$

180,00 Tratar pelo

fone 625-3017

MOTO CBX-400ANO

82 - Vende-se uma

Tratar no endereço

rua Duque de

Caxias, Vila Jacinto

Casa 70 ou pelo

telefone 234-8190

MOTO C-70-Vende-

se uma. toda

inteira, cor verde e

branca Valor R$

700,00,00 Informações

tratar pelo telefone

671-3207

SUZUKIGSXR1 100

ANO 93 - Vdo ou

troco, baixa quil.,

perfeito estado de

conservação

Observação

Liberada p /

qualquer parte do

pais 233-5280

m

TRACK MOTOR 70-

Vende-se uma em

ótimo estado, cor

vermelha R$

800,00 671-3207

0203

VESPA ANO 86-Vdo,

cor preta R$

1 000 00 629-2237

0804

XLX YAMAHA -

Vende-se 250 cilin-

drada Valor á

combinar 654-

1079 Irene 2704

¦ HI I

BELLAIR-Vende-se

uma Relíquia 53 ,

funcionando e bem

cons Aceito troca por

moto ou carro

Melhores

informações ligar

paraotelefone 615-

1970, falar com

Alexandre horário

comercial

03 04

CARAVAN ANO 77 -

Vende-se um em

bom estado Valor

R$ 2 000,00

Melhores

informações 234-

0170. cl Dr

Domingos 2905

ÇfjtaSoborT«muro|

, que adora pre-

sentear com

c a r i n h o|

I temos vórias opções à sua

escolha. Cestas decoradas

lartesanalmente para I

Iseu bom gosto. |

I* Qualidadee bom 
preço.

Ligue: 611-4784 e I

fale com a Lucianal

HUtUHi

Cestas pare 
txxfe* as ocaaiõc* c

KiUs infantis. A CESTO, que você

quiser, pega que nós fàresoos

P8ra Qjftg) hora. Use a

T AA 
*UB

^ iMginaç6o e

qualquer j J\ \ >
C \ / j Ligue-nos.

238-5805 & 238-5698

238 1440.

&

CHEVETTE ANO 84

Vdo carro de mu-

lher R$ 4 500,00

Fone 611-2990

0701

CHEVETTE ANO 87

- Vende-se um, aro

esportivo, toca-fitas,

cinza metálico,

documentos em

dias Valor R$

4 900,00 ? terreno

Nova República, R$

2 800, casa Con-

junto dos Sub-

tnentes Tratar

pelos telefones

223-6307/236-

2802 2305

CHEVETTE ANO 85

- Vende-se um em

perfeito estado de

conservação

Informações pelos

telefones 651-

1947/232-3172

CORCEL ANO 82 -

Vende-se. boa de

lataria bom de mo-

tor, pintura nova

Informações pelo

telefne 671-2409

DEL REY ANO 90-

Vende-se um, sem

defeito R$9 000,00

Informações pelo

telefone 238-3790

2403

DEL REY ANO 86 -

Vende-se série

ouro vidro elétrico,

azul metálico

Informações na

Avenida Ipixuna n°

1239, Walter

0803

CARROS - Vende-

mos todos os tipos,

carros p/ passeio,

utilitários,

caminhões novos e

usados, contem-

piados e nâo

contem-

piados Informações

pelo telefone 234-

9785 o»o«

CHEVETTE 89-Vdo,

COf mAtálfco

carro de mu-lher

Melhores inf pelo

telefone 642-3729

2002

PSCORT HOBRY

ANO 94-Vende-se

Inf 615-1673/237-

8188. falar com

Senhora

Socorro Obs carro

de mulher

30 01

ESCORT XR3-2 0

93/94 - Vende-se

um completo.semi-

novo R$ 23 500,00

fones 236-8464/

6224/233-7429

FIAT UNO 1 6RANO

e
T'''ii Qftfc

Ê uma forma MfereKte

mulf>cr ou um amigo,

com pelo metioi 48

1rada. M

itlr. liga

0*

VRA PRESENTE

Quam te cantou dt dar flont m atúau

>òe bomImu de prwnU, Um

mM NPV* 0fnçia « CUSTA CAFÉ DA

MANHÀ^BOM DIA B oferecida pela

CESTA SURPRESA.

e ddkait de acordar a namora

etleja aniveriariando. O clientr.

mi de antecedência, encomenda a

uilafiz a fiem da te deUma $ a nmmfun f*e àeitja pôr

no canioNo Há e (wra etíipJoioi, a peuoa recite imu cetia

de vime decorada, cffeia de bncoíta, piei, queijo e amòa o

jornal do dia ou revitla de ma pfí^CffiNCÚ.

Além do cafi ia maAfà, temos mtrai opçòet a certa mau

incrementada, contém um cafi completo para dou. Toàiu at

cestai acompanham o jogo americano, copo, ufa* e o cardámo

O preço? Você taberá fiando fizer mm peüío. E ot nouo»

onu para contato* 1to: 654-1065/ 1)1-7801.

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

£ Va uni defina t..

vtuilfwn 
v#

MÊtwmmêÈm

Presenteie alguém com a

deliciosa cesta Café da Manhi.

^71^22^

c 3mnc 
^

Presenteie com uma

Cesta R«gioi?ckf\a^

pessoa de sua

admirarão. Falaf com

Dona Nazaré Ou

Conceiçào pelos^

Fanes: 232-5058^1

234-7338.

MARTA

CESTAS

Com silmpii-

cidade • Bom

gosto, presenteie quem

você ama, com uma bela

Cesta de Café da Manhã,

lanche da tarde ou almoço.

Fone: 232-

9892.

91 :c se

vermelho,

completo fones

232-1 509/98 1 -

9525 »e3

FIAT ANO 147 -

Vende-se e um mo-

tor Honda por mot

de viagem Valor á

combinar

Informações ppio

fone 629-2181
1402

FIAT 147 ANO 80 -

Vende-se - Vendo

Valor R$ 2 000 00

Informações pelo

fone 671-1565
05 05

FIAT UNO S/90 -

Vende-se um

vermelho Ferrari,

com 50.000kms,

carro de gar,

impecável Valor R$

7.2 0 0 0 0

Informações pelos

fone»: 671-3377/

671 -5005/981 •

1409, Gilson.

0303

FUSCA AN081/ES-

CORT 84 - Vende-

se Melhores

informações ligar

pelo fone 238-8396

ou rua Tome de

Souza n 125 Dom

Pedro 2303

FUSCA ANO 74 -

Vende-se um motor

1 600 ótimo motor

Valor R$ 2 600 00

Melhores infor-

mações tratar pelo

telefone 232-1599

1402

FUSCA ANO 80 -

Vende-se

um inteiro, valor R$

2 300 00 E um

televisor Philco 20"

valor R$ 400.00

Melhores informa-

ções ligar fones

645-3580 1805

¦ ReserveW^«ma cestaH

[para quem você ame. Ganhedãl

um cartfto «rigami^H

^^Vcafé 

da quaMda4s^J^F^

17<Ui^ST /4*K&I

FONES 236-2742 Fatima

645-1 126 Anisia

I Dmonttrt MU amor, ihwmtáo utm C—f O»
I Cst* dm MsnhJ pmrw a pmtmo* qu* voei um*
O maihor em oMki com produto» v.rlMoi « conco*

pastagem Manaut^ancHmwViiaus cor ¦

iLiaue no», 3U dft» >0*

FUSCA ANO EMOD

86 - Vende-se um

com aro esportivo,

som pintura nova

Informações ligar

para os telefones

651-1947 ou 232-

3172

FUSCA ANO/81

MODELO 82-Vende-

se um em perfeito

estado de

conservação

Informações 651-

1947 ou 232-3172

GOL/82 - Vende-se

um em perfeito

estado de

conservação Tratar

pelos telefones 625-

1310/238-8396

somente â noite

2801

GOL/88 - Vende-se

um em ótimo esta

ao uem veiou

Valor R$ 6 000 00

Melhores

informações 233-

4083

GURGEL ANO 04

Vende-se um mais

Chevette ano 86 e

Fiat ano 79 Me

Ittores informações

pelo telefone 233-

3206

GURGEL ANO 81

Vende-se um

Informações na

Avenida 'p »una

1239 falar ccr-

Senhor Walte
oao3

KADET ANO 94

| Vende-se um em

perfeito estado cor*

vidros elétrico?

volante reguláve

Valor R$ 17 000 C 0

Informações ligai

paraotelefore 23 8-

3790 u'

MARAJÓ - Alugo ano

81 placa particuV
a a - f k - - - -¦ *i U i i* w < w *

informações liga»

pelo telefone 2Í31

7 1 u

Aldemr •«>

Vqa como é fád aaaciar

CLASSIFICADOS PUBLICIDADE

Jornal do Commercio 
o m Folhão

COMERCIAL FAX

M 237-3525 237-3987 M

É SO LIGAR. POR TELEFONE OU POR FAX

Wp*jem*à 
fumai 

t

wff^i

I ¦¦

I



PÁGINA 06 jclassitudo

piP^i

*; Vôos dketo* ctn avllo Bandeirantes, pacote cocnptoto em

8! 

de luxo.

6o Mao/PWMao - M 240,00, uidas dUrlat a partir de
15 de junho, retorno até 03 de |uNw,
Pacote em barco privativo para 14 ptnoas em suite com ar

GondkkMMdo, aümentaçio completa - R$ 650,00, taida 27

4c junho , retomo 01 de Mm
*Vóo + hospedagem em residência para cliente Vlp com

aütnentaçio completa ¦ R$ 650,00, saida 27 de |unho,
retorno 01 de julho.

TURIS/W

IIMIHÀféfl •

MNBVAII

NMl (092) 233-0608

FAXl (092) 234-2679

PROCURA-SE

EMPREGO

Vasto conhecimento em

áreas materiais

(almoxarifado e

departamento de

compra). Nível 2° grau e

f 7 anos de experiência.

Informações para mandar

currículum:

654-2174/651-2135,

falar com Senhor

Geraldo.

MONZA ANO 86 -

Vende-se um,

inteiro, vistoriado até

95 Valor R$

5 6 0 0,0 0

Informações pelo

telefone 611-2484

MONZA SLEAN086

Vende-se, direção

hldrau-llca,

retrovisor e mala

elétricos, estado de

novo Informações

ligar para o telefone

233-5280 1004

VECTRA GLS -

Vende-se ou troca-

se um, completo, de

quatro portas

Informações ligar

para o fone 233-

5 2 8 0

1004

¦§§ h||iiisi

ATLANTA RÁDIO

TAXI COMUNICA À

TODOS os clientes

que nosso FAX está

com um novo

número 622-2511

está á dispo-sição

para cadastramen-

to de clientes

especiais

PLACA DE TÁXI -

Vende-se uma, toda

regularizada até 95

Melhores

informações ligar

para 232-6812

am

EEki

D-20 90 - Vende-se

uma, cor azul, único

dono. Valor R$

18.Q00.00 Ligar só

os 
j 

interes im

conrtprar o carro

Trater pelo telfone

233&106. 2202

D 20, - Consórcio,

T ransfare-se

um,12meses,

prestação R$

3 060,00. Valor R$

65Õ,00. Tratar 671-

5903. 2203

KOMBI ANOB2-Vdo

ou traoo uma, por

uma kombi Pano-

r i r.m I c a

Informações ligar

para»talatone: 236-

1502

KOMBI VOLKS-

WAGEN AN01982-

Vendo cabine

dupla Valor R$

3 000,00 Melhores

informações ligar

981-1115/233-4722

0403

PAMPA 92 - Bem

conservada R$

10 000,00 Melhores

informações ligar

para o fone 671-

1027 2604

PAMPA S ANO 91 -

Vende-se ou troca-

se, à gasolina, motor

1 8 233-5280
1004

¦Kli

UIWMM:,

BARCO REGIONAL

Vende-se 1 me-

dindo 17 metros,

com 02passadiços,

motor Yamarha 80/

100, c/gerador 12,5

KVA, equipado com

rádio marítimo,

legalizado Aceito

carro/ imóvel parte
do pagamento Inf

624-4718/642-

1185. 1605

BARCO - Vdo/troco

01 cl 23 metros, todo

equip , calafetado

Pronto p/ viajar, sem

motor Valor R$

25.000 Tratar 234-

0480/6010

LANCHATURB

150HP, 22" cabine

(Evynrud) Melhores

informações pelos
fones: 234-6010/

633-1384

100 METROS -

Vende-se um de

cabo PB 4X6 , valor

RS 350,00.Melhores

Informações pelo

telefona: 656-2717,

falar com Senhor

Francisco

GRUPO GERADOR

Vende-se um Ya-

maha 2.000 watts, i

gasolina Melhores

Informaçéesligar

para o telefone: 656-

3410. Valor RS

mÊmÊÊÊ^oi

JET SKI BOM-

B A R D I E R -

Vendo último

modelo, na caixa Tr

232-3659/2324235

03 04

JET SKI BOMBAR-

DIER-Vendo último

m o a e I o ,

lançamento XP-95

Aceito encomenda

de Miami Inf 232-

3659 • 3101

LATARIAS - Vdo p/
Fusca Jogo de

Assoalho Jogo de

Longarina Jogo de

Estribo, Cabeçote

Lataria Mini Frente,

Rabeta, Colar, Jogo

de pé de porta,

Painel Frontal. 2

Paralamas dian-

teiro R$ 160,00

663-2291/663-

2080

MOTORDETOYOTA

- Vdo , todo perfeito

(Standard) Inf. 236
-0317, Bruno 2705

/ Viirijtti

AP. DE SOM-Vdo, 3

em 1 Panasonic, 2

cx gdes 1 máq de

costura Singer

Facilita elét escada

alumínio de 7m

656-4482, Lacerda

Pai 2903

AR CONDICIONA-

DO - Vdo Springer,

10 000 Btu's, semi-

novo e um carrinho

tipo Fusquinha,

vermelho p/criança
232-8800 1603

AR CONDICIONA-

DO - Vende-se um

de 12 mil Btu's

220w Valor R$

3 5 0,0 0

Informações

procurar o enreço

Rua 12 casa 36,

Lírio do Vale II

AR CONDICIONA-

DO - Vende-se 1,

Springer de 12 mil

Btu's Aceito

proposta Tratar

pelo telefone 238-

8382 1302

AR CONDICIONA-

DO - Vdo., 10.000

BTU's R$ 350 00.

fazemos

pequenos fretes.

Informações ligar

para o telefone:

671-3538, Sidney

22 03

BALCÃO -EmFór-

mica e vidro, serve

para padaria, ven-

dese três

Informações na

Rua: Rio Madeira, n°

37 - Próximo à rua

Pará Tr 232-8127.

BAR - Vende-se um

, na cor preto ?

dourado do Móveis

Souza Inf 642-

3729. 2002

FORNO MICRO-

ONDAS SHARP -

Dourador. novo, na

caixa, R$ 350,00-

Freezer Conaul

Horiz, 320lt , na

caixa RS 300,00

Tratar paio fona:

221-5066 0305

FORNO DE GRATI-

NAR WALLITA •

novo, tl uso ?

fritadaira elét.

Wallita RS 280,00

233-6162 tarde /

622-4438 manhã,

Nonato 2504

GELADEIRA

DUPLEX- Westing-

house R$500 Cõn-

sul 230L, R$230

fogão semi-novo

2001 4 bocas

R$180 máquina de

lavar Arno Super,

R$100. Inf 671-

3582 1302

MÁQ. LAVAR ROU-

PAS BRASTEMP -

Vdo, pouco usada,

marrom , Vir á

combinar

Informações pelo
telefone 624-2667,

Leonardo/

Francisca 1305

MÁQUINA DE LAVAR

ROUPAS - Vende-se

automática, enxuta,

semi-nova Valor RS

1 7 0,0 0.

Informações pelo
telefone 234-7564,

, com Rita 2804

SOFÁ • Vende-se

com 3 lugares,

semi-novo Valor R$

0 0,0 0.

Informações pelo
telefone 237-5406,

falar com Senhora

Carla

03 04

VÍDEO - Vende-se

um de 4 cabeças X-

40 Semp Tochiba

Valor R$ 300,00

Melhores

nformações ligar

paraotelefone 221-

5204, falar com

Nazareth 1703

1 mm bi

I H

BALCÃO FRIG. EXP

GELOPAR - 3m ,

estufa, 8 bandejas,

grades cerveja,.co-

ca litro, grades

refrigerantes 236-

1206 0804

CARRO LANCHE/

HOT DOG - Vdo, cl

estufa, chapa, re-

fresqueia, grades de

refrigerante + trailer

cl material de trab

mesas c/cadeiras

654-3252/654-

2752 1406

CORTADOR DE

FRIOS-Vdo Filizola

R$ 700,00 232-

4410 1004

MÁQUINADE MOER

CANA - Vende-se

engenhoca,

tamanho médio,

motor 611-1232

23 05

MÁQ ESCREVER

ELÉT OLIVETTI -

Vende-se um

Modelo TEKNE-3

6 4 4 - 2 3 3 4

0203

MICRO-

COMPUTADOR -

Marca Ciclone, 486,

cl impressora

Epison colorida,

visor Yunday novo

R$2 000,00 234-

1767 e 981-9473, cl

Cláudio. nos

MICRO SISTEMCCE

- Vende-se Stéxeo

Rádio CD Pleyer

duplo Deck, 4 meses

de uso, na garantia.

Valor RS 280,00

Informações na Rua

General Glicério,

734, Cac., de 18 ás

22hs 200S

ÓRGÃOCÁSSI0601

Vende-se, 1

aparelho completo

p/ propagandas,

microfone, 02

cometas, lapa-

relho Towa 625-

2489. 2805

ÓRGÃO CÁSSI0601

-Vende-seumno es-

tojo, com uma

estante Valor

R$250,00. *1 Órglo

Yamaha PRS 300

Valor R$350,00.

Tratar fone: 625-

2489 oeot

ÓRGÃO CÃSSIO -

Vende-sa um CT

470 Valor RS

310,00 Para obter

melhoras Infor-

mações ligar para o

telefone: 236-7838,

das 13:00 às 21:00,

falar com Senhor

Bruno oso®

TECLADO - Vende-

se um mais vídeo

JVC, 4 cabeças Para

obter melhores

informações ligar

para o telefone:

234-2106, falar com

senhor Heraldo.

0306

VARIEDADE DE

RAMANEL - Vende-

se Peças a partir de

R$ 1,00 Melhores

Informações 232-

4410. 1004

VIOLÃO - Vende-se

1 Digiorgio n" 18, 1

ano/uso. Melhores

informações 671-

6639, Alessandro.

1806

CONVITES - Aceito

encomendas de

lembranças,

convite e cartões

para todo tipo de

eventos Em papel
vegetal Informaçües

611-1614, Clntia/

Luciana 3001

COLMÉIA PINTU-

RAS - Executamos

serv espec em

construção: Te-

lhado de barro e

brasilit. sistemas

elétrico e hidráulico,

esgoto, ferragens,

alvenaria, cerâmica

I i m p e r -

meabilizações,forro

de lambri, conserto

de box para banh

Crédito para cli-

entes int em

pinturas de resi-

dência, solicite já
seu orçamento

grátis Melhores

informações ligar

oaraotelefone 671-

5803/671-5438,

Luiz Carlos
09 06

mmH

AB - Vende-se telefo-

ne prefixo 656-

1174, ou troco por

qualquer prefixo

R$ 1 900,00 Aceito

proprostas Inf 663-

3598/4559 0703

ABC - Compro fone

em dinheiro, todas

as linhas de Ma-

naus (instalação e

plano de expan-

são) Pagamento de

R$ 1 450,00 à

2 600.00 R $

2.600,00 Inf 663-

3598/663-4559

0703

TEL - Vende-se 12/

24 metros e 12 me-

tros, 1 entrada R$

247 R$190 .men-

salidade , 24 me-

ses, entrada de R$

152 R$95 men-

salidade Compre ?

1 linha O invés-

timento é garantido.
Informações pelo
fone: 671-5903.

22 03

ABC - Vdo troco à

R$1 450a2 600

(dep o do prefixo),

pref 232, 233, 234/

237/236/238, 656/

642/644/645, 615/

663/611/654, 651/

629e624. Inf 663-

3598/4559

0703

ABC - Vende-se

tèlafones prefixos

629-1358/656-1174

ou troco p/ qualquer

prefixo RS 1 900,00,

Aceito proposta

Informações: 663-

3598/4559,
0703

Manai», sexta-feira 23 da Junho da 1995

SONO PERFUMADO CURA

TRAVESSEIROS DE

AROMAS

Ajudam no tratamento de

estress, insônia, sinusite, tosse,

distúrbios respiratórios, dor de

cabeça, enxaqueca, etc

São TRAVESSEIROS

AROMATIZADOS com ervas de 
':

Alfazema, Camomila, Capim

Santo, Eucalipto, Erva-doce,

Macela do Campo e Mistura de

Ervas. Tam. PMG. Temos

também máscara de Alfazema

para relaxar. Representamos e

vefidemos. Procure-nos pelos

Telx. 234-2632/234-6092 ou

visite-nos à rua dos Andradas,

256, sala 104. Moura

Representações.

SECRETARIA ELE-

TRÔNICA - Vdo cl

peq defeito Preço á

combinar Rua Ma-

uéa, 18 233- 5046
27 05

TELEFONE PRE-

FIXO 237 - Vdo cl

urgência, ou troco

pelo pref. 232/233,

o fone está em débi-

to. Inf. 671-3377/

671-5005/981-1409

. Gilson. asoa

AULADEREFORÇO

Com um bom

ensino qualificado e

atual Lecionamos

de 1a à 4a série

2 3 4 - 3 7 9 7

0102

AULA DE REFOR-

ÇO 
- Alfabe-

tizaçãoRS 15,00, 1a

à 4a R$20,00, de 5a

á 8a R$ 25,00

Química e Mate-

mática 2° grau p/
vestibular e su-

pletivo R$30 ,00

2 3 2 - 7 3 3 9

0803

lii|y Jg&S&M

VESTIDO DE NOIVA

- Vdo, em estilo

princesa, c/om

luvas imitando anel

651-3282, falar com

Clntia, á noite, ou

237-6600, durante o

dia

BOX PARA BA-

NHEIRO - Fabri-

cação e montagem

de esquadrias de

alumínio,

orçamento sem

compromisso

Informações pelo

fone: 248-2902. 23oe

MESA DE SINUCA-

Vdo, perfeito estado,

com 7 bolas 2 tacos,

? 1 super telão para

assistir seus

filmes.Valor ã

combinar.

Informações pelo

fone: 625-3789

0603

fitas de vídeo

GAME - Vende-se09,

Mega Drive e Super

Nitendo Tr com

Fábio 286-3165 ou

236-7612 oaw

INSCRIÇÃO SHAM-

Vende-seuma Valor

R$450,00 Negócio

de ocasião Maiores

informações ligar

para o telefone 663-

2069

CACHORRO

PINCHE- Vende-se

Valor R$ 100,00

Informações na Rua

Ermano Stradelhi,

235, São Jorge, ou

ligar para o telefone

671-5042, falar com

Senhor Ernandes

1605

COOKERSPANIEL-

Vende-se, na cor

dourada, 4m, vermi-

fugado, rabo cor-

tado, vacinado R$

200,00 Informa-

ções pelo fone 663-

2960

POODLE - Filhote

R$150 236-6163,

Rosana 1005

GAROTAS - Preciso,

idade entre 18 e 25

anos, loiras ou

morenas, para

acompanhar

executivo

Informações pelo

fone 233-5602

2202

RECEPCIONISTA/

ATENDENTE

Preciso de emprego

a partir de 13:00hs

Não importa hor

saída Informações

629-2193, Socorro

PETIÇÃO - Reze 7

Pai Nosso, 7 Ave

Maria, 7 Credos

durante 7 dias,

mande publicar no

7o dia M D Pedindo

graça

ORAÇÃO

CONVERSA COM O

SAGRADO

CORAÇÃO DE JE-

SUS - Meu Sagrado

Coraç8o de Jesus,

em Vós deposito

toda a minha

confiança e espe-

rança Vós qua

sabeis tudo, Pai, o

Senhor do Univer-

so, sois o rei dos

*

ALFA

COM.EREP.LTDA

s Dedetlzação

S Desratização

? Descuplnização

S Extintores

Recarga

Teste Hldrostàtico

Avenida Atlântica. 12» - Rai/

Telefone: (0<>2> 2'7-38l5 / 217-K420

Fax (092)622-1455
CEP 69068-412(1 - Manaus ¦ Amazonas

' 
DEDETIZAÇÃO

DESRATIZAÇÃO

DESCUPINIZAÇÀO

DESMORCEGAÇÃO

~J% * 
DESFORMIGAÇÃO, ETC

ORÇAMENTO

GRÁTIS

Os produtos que

usamos s4o

Inodoros, incolores

• tem efeito

desalojador

Efetuamos serviços em residências, apartamentos,

restaurantes, hotéis, motéis, galpões,

supermercados, barcos, carros, fazendas, sítios

chácaras, etc.

( ()\Sl I I I -NOS N IOIOM : í.71-5243

f

A MATA INSETOS.

CHEGOU, I

SEU PROBLEMA

I ACABOU.

AQUARORAIMA

AQUÁRIOS EM 2

VEZES SEM JUROS

Traga vun pedaço da natureza para sua

casa numa festa de cores, belaza e

movimento...

Completa linha de produtos para

seu aquário I

Peixes nacionais e importadosl

Limpeza e consertos de aquários!

Medicamentos e rações.

Filtros e compressores de ar.

Plantas 
plásticas e Naturais.

Ornamentos 
práticos.

Rua Saldanha Marinho, 606 - sala 05

EDIF. ALFREDO CUNHA

Tels: (092) 234-7255/233-9360 -

Anabele, Jackeline e France.

reis, vós que

visestes o cego ver,

o paralItico andar, o

mortovoltaraviver, o

leproso curar, vós

que vedes as minha

aflições, as minhas

angustias, as mi-

nhas lágrimas, bem

sabeis Divino Cora-

ção, como preciso

alcançae esta graça

(pede-se a graça

com fé) A minha

conversa convosco

me dá ânimo e

alegria para viver só

de vós, espfero com

fé e confiança (

pede-se novamen-

te a graça Fazei

Sagrado Coração de

Jesus , que antes

de terminar esta

conversa, dentro

destes nove dias,

alcance tão grande

graça. E, para vos

ag.radecer,

publicarei esta

graça para que os

homens aprendam

a tar fé e confiança

em vós Iluminai

meus passos Sa-

grado Coração de

Jesus, assim como

esta vela está nos

iluminando e teste-

munhando a nossa

conversa. Sagrado

Coração de Jesus,

aumentai a minha

fé_

CONVERSA COM JE

SUS-Conversa com

Jesus todos os dias

durante 9 dias. Orar

Mau Jesus, eu vos

depositei toda mi-

nha confiança, vós

sabeis tudo Pai e

Senhor do univer-

so Sois o Rei dos

Reis vós que fizeste

o paralltico andar,

o morto voltará a

viver, o leproso

sarar, vós que ve-

des minha angú-

stia, as minhas

lágrimas, bem

sabes Divino amigo

como preciso

alcançar de vós esta

grande graça

(Pede-se a graça

com fé) A minha

convesa convosco

Mestre, mede ânimo

e alegria para viver

Só de vós espero

com fé e confiança

(Pede-se a graça
com fé) Fazei-me

divino Jesus que

antres de terminar

essa conversa que

terei convosco

durante 9 dias, eu

alcance esta graça

que eu peço com fé

como gratidão

publicarei essa

oração para que

outros que pre-
cisam de vós,

aparendam a ter fé

e confiança na

Vossa misericórdia,

ilumine meus

passos, assim co-

mo o sol ilumina

todos os dias o

amanhecer a teste-

munha a vossa con-

versa, Jesus tenho

confiança em vós.

Cada vaz mais au-

menta minha fé.

SANTA CLARA -

Pela intercessão de

Santa Clara, o Sr

Todo Poderoso me

abençoe e proteja

Volte para mim os

seus olhos miseri-

cordio sos, me dé a

paz e tranqüilidade

Derrame sobre mim

suas copiosas gra-

ças e depois dessa

vida, me aceite no

Céu em companhia

deSta Clara etodos

os santos Em nome

do Pai, do filho e do

Esp Sto Amém

Fazer os pedidos á

Sta Clara, 1de ne-

gócios e 2 impôs-

slveis Rezar 9 Ave-

Maria, mesmo sem

fé serão alcan-

çados Rezar com

uma vela acessa e

deixar queimar.

Publicar no nono

dia.

PAI DO CÉU - Em

nome de Jesus

Cristo vosso Filho, Eu

vos peço meu

caminho é escuro

cheio de espinhos e

pedras espinhosas

Mas, au creio em vós

com toda a minha

força e minha fé e

meu coração Peço

que ilumne meu

coração com a luz do

Divino Espirito Santo

E peço que realiza

minha esperança e

minha mente

REZAR 9 Ave Manas

durante 9 dias No

9* dia. mandar

publicar (fazer 3

pedidos, 1 da

negócio e 2 de

impossíveis). J.

Lacerda. Agra-

decendo graça

1 ¦
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OI:M - ABERTURA DA CITAÇÃO
0«:M. HINO NACIONAL
06:00 • UM SALTO PARA O FUTURO
07:00-ENERGIA

07:30 -VE8TIBULANDO

08:30-VIAJE ESPANHOL
00:00 • CASTELO RA-TIM-BUM

09:30-OLUBOLUB

10:00-ANOS DE CHUMBO

10:30-A MAO LIVRE

11:00 -JORNAL DA CULTURA

12:00-PAINEL CULTURAL

12:30-TELECURSO 2000

13:00-VESTIBULANDO

14:00 - MUNDO DA FANTASIA

14:16-DE RABO A RABO

14:30-FILHOTE8

16:00 - CASTELO RA-TIM-BUM

16:30-GLUBGLUB

16:00-ANIMAISDO B DOS VINTÉNS

16:30 - REPÓRTER"ECO

17:00-X-TUDO

17:30-08 PEQUENINOS

18:00 - AS AVENT. DA BABAR

18:30 - CASTELO RÁ-TIM-BUM

19:00-DOUG

19:30-TSE-P.F.L

20:00 -OPINIÃO NACIONAL
20:30-JN.DACULTURA REGIONAL

21:00-JN. DACULTURA NACIONAL

21:30 - A CAIXA DA PANDORA

22:00 -BRASIL PENSA

23:00-METRÓPOLIS

23:30-HINO NACIONAL

TVACRITICA CANAL4

06:55 - ABERTURA DA ESTAÇÃO

05:58 - PALAVRA VIVA

07:OOSESSAO DESENHO

08:30 - BOM DIA & CIA

09:30 - PROG. SÉRGIO MALANDRO

11:30 -CHAPOLIN

12:00 -TJ A CRITICA

12:30-CINEMA EM CASA

14:15-CASA DA ANGÉLICA

15:00 - PASSA OU REPASSA

15:30 CHAVES

16:00 - ESCOLINHA DO GOLIAS

16:55 -AQUI AGORA

18:00-TJ BRASIL

18:45 - AS PUPILAS DO SR REITOR

19:30-R.P.E-P.F.L

20:30 -PROGRAMA LIVRE

21:30-JORNAL DO SBT

21:35 - AS PUPILAS DO SR. REITOR

22:30 JORNAL DO SBT

22:45 - JÔ SOARES ONZE E MEIA

00:05-PERFIL

01:00 -FIM DA NOITE

TV AMAZONASCANAL 5

05:30-TELECURSO 2000

05:45 -TELECURSO2000

06:00 -BOM DIA BRASIL

06:30 - BOM DIA AMAZÔNIA

07:00 - TV COLOSSO

11:00 - AMAZÔNIA EM REVISTA

11:30-GLOBO ESPORTE

11:45 - AMAZÔNIA EM NOTÍCIA

12:15-JORNAL HOJE

12:45 -VÍDEOSHOW

13:20 - VALE A PENA VER DE NOVO

14:30-SESSÃO DA TARDE

16:30 - MALHAÇÂO

17:10-"IRMÃOS CORAGEM"

18:00 - "QUATRO POR QUATRO"

18:50 - JORNAL DO AMAZONAS

19:00-JORNAL NACIONAL

19:30-T.S.E-PFL

20:30 - "A PRÓXIMA VÍTIMA"

21:30 -CONTAGEM REGRESSIVA

22:30-JORNAL DA GLOBO

23:00 - FESTIVAL DE SUCESSOS

01:00 - BOM DIA AMAZÔNIA

01:35-ENCERRAMENTO.

TV RBN CANAL 8

06:15 -PADRÃO MUSICAL

06:25 -BOM DIA DEUS

06:30-JN.TELEMANHÀ

07:00-WINSPECTOR

07:30 - ESCOLA BÍBLICA DA FE

08:00-DUDALEGRIA

09:30-CAV DO ZODÍACO

10:00-MOMENTO MULHER

11 00 - MANCHETE ESPORTIVA

11:30-EDIÇÃO NACIONAL

12:00-GRITO DE VITÓRIA
13:00-BATE BOCA

14:00-INTERDATE

15:15-PAPO SÉRIO

16:15-DE BEM COM A VIDA

16:45- SOMOS CRIANÇAS

17:15 -CLUBE DOSEU BONECO

17:25 - CAV. DO ZODÍACO

18:05-REFLEXÃO

18:10 - JORNAL BOAS NOVAS

18:30 -ALEM DO HORIZONTE

19:30-T.S.E.-PFL

20:30 - CANAL 100

20:35 - JN. DA MANCHETE 1* ED

21:45-NA MIRA DO TIRA

22:15-CLIPGOSPEL

22:45-GRITO DE VITORIA

23:45 - PROGRAMA VIP

00: JU - MOM. tCUNUMICO

00:45 - JN DA MANCHETE 2' ED.

01:15 -HOME SHOPPING

01:30-INTERDATE

02:30-BUSINESS

03:30-IfyTERDATE

04:30-BOANOITE DEUS

04:1)0-IGREJA DA GRAÇA

08:30-DIÁRIO RURAL

06:00 - NATIONAL GEOGRAFIHC

06:30-INFORMECIAL

07:00 - DIA DIA

09:30 -COZ. MARAV. DA OFÉLIA

09:56 - VAMOS FALAR COM DEUS

10:00-FLASH

11:00 -ACONTECE

11:30-ESPORTE TOTAL

12:16 -CANAL LIVRE

13:00-TV TURBO

13:48 -NATIONAL GEOGRAFIHC

14:18 - SILVIA POPPOVIC

16:00-SUPERMARKET

16:30 - MELHOR DE TODOS

17:00-OS IMIGRANTES

18:00 -JORNAL D013

16:30-JORNAL BANDEIRANTES

19:00 - FAIXA NOBRE DO ESPORTE

21:00-CAMP.SULAM. BASQ.MASC.

22:30 - ENTREVISTA COLETIVA

23:30-PROGRAMA INTERZUUM

00:30 -JORNAL DA NOITE

01:00-FLASH

ER

AGENCIAS DE

MASSAGF M f.

RELAX

El

3P

1124 NOHAtl"] JJ

TOP

MODEL

wm

Bonitas, discreta* a

,'saudáveia

acompanhante* para

passeios ds barco,

i Atendimentos: Hotéis,

Motéis e Residências.

(D 232-7917

I TELEAMIZADE UM A UM

> £í<pue fuvM mim

| 
a 

qualqtien

I 
do dõx ou, cia,

X noite. (Mno.

\ (092) 
- 234-9839

JCLASSITUDO

Vmft Kejax^ *11

I

Estamos dispondo ds moças •

rapazes, «Nó nível social,

discretos s alglloeos, para
realizar seus momentos de

prazer em eterno relax.

Atendemos residências, hotéis,

motéis, passeios de barcos,

Jsntares 
e outros.

VAMP RELAX: PARA PESSOAS

DE BOM OOSTO COM VOCÊ

Ligue: 2344240Atendemos

24 horas.

[fone 
erótico^!

Lm Vi 
x 

J\

tjffEED

!¦

PAolna 07 1

M05MS

Ofasosnos fsrotaa • uaa da alto
nível sodal para sua aatiaiçfea pnar
Atendemos 24 horas . De «fimii» a
segunda, em hotéis, motéis, pause»* de

Vbrire**,—

tempo de vooê dtaço-
Ligue: MM043 .

AGÊNCIA

FREE LIFE RCIAX

Atendemos á domicílio,

hotel, motel, residência,

passeio de barco, jantares e

outros momentos de prazer.

Atendemos 24 horas.

Jone656-1892.

100378 ¦ 
686-

W

GAKOTAS BONITAS,

DISCRETAS E SAU-

dAveis, para fas-

^^¦1 SEIO DE BARCO.

ATENDIMENTO A

HOTtlS, MOTtlS E

residEncias.

FUHCIONAMOS

¦I^H 24 HORAS.

FONi: 232-79(7

¦

ÚDDOCSdGa^S

Massagens com carinho -.

(Masculino e Feminino). Com hora

marcada. Atendimento no Centro com

estacionamento próprio.

Local discreto e seguro.

Garotas 
especiais.

Fone: 234-0936 (12 às 22 horas),

de segunda à sábado.

Armações a partir de RS

8,00, lentes Multifocais,

Priigresih as, Varilux, VII e

h>|>acedefibradei-arl)«n<izilo

metal. Relógios de todas as

marcas: Cássio, Seiko,

( it/en,Mondaineeoutros.

mmsmsMmvsmui

Visite-nos. As iamos sua

receita com

ji a máxima urgência
¦"""TI 

I

Rua José Paranaguá. n°

243-A - Centro

DO POVO

Hm . *>+ y

233-8919

a
MÁGICO SHOW

Com 
palhaços

maiabaristas e

equilibristas

de aniversário.

Ligue: 237-7804.

-J

Nome:

WraMia,deJ

Tapb.

-EVA VCCF. A DISNt i

Sortde dia Q7/07/M es

iRAOki

Vakkr Corrêa.

Apoio Viviano Turismo

Av 7 <ie Srti mhro,

n 1 14 H

Lujue 233 4658

Endereço

Bairro:

Telefone:

a partir

\W 

^

Cm*.

IEstaremos esperando por
voe# ne Disneylândla.

MALIBl DRINKS RELAX

Reabre sob nova direção, com

lindas e eróticas garotas e

rapazes para realizar suas taras

e fantasias.Ambiente acon-

chegante. Sigilo

absoluto.Completoserviço de har

com variedades de drinks.( hopp

bem gelado e tira gosto.

Atendimento 24 horas no local,

hotel, motel e à domicílio.

\i iil iimos

hi pri 
-

il.il.tdo

Universitárias de

Í8 a 15 anos.

solteiras, 
'

desquitadas,

viúvas e mal

amadas. Para

contatos íntimos.

Caixa Postal:

3587

Cep: 69091-

970.

^ 

Ag. Cidade Nov^

GAROTA

1

Preciso, de 20 à 25

anos, 
para contato

telefônico e morar.

Pago um salário.

Tratar 
pelo 

fone:

237 - 47 02, com o

Sr. Porfírio.

ESPAÇO EMPRESARIAL

.)(' CLASSmiM) E FOLHETO

MIL OlHIKTlWIlIADES KM ATENAS 1TMA UGAÇÂO!

Aiwm n; A»)KA m» SEU ESPAÇO empresariam É

GRÁTIS

IJtillE:

FAX t»7-S«H7

ESTE ESPAÇO

PODE SER SEU.

LIGUE AGORA 237-6600 OU FAX:

237-3687

E ANUNCIE GRÁTIS

POR 08 DIAS.

]C CLASSITUDO E FOLHETO

OS CLASSIFICADOS INTELIGENTES

ESTE ESPAÇO

PODE SER SEU.

LIGUE AGORA 237-6600 OU FAX:

237-3687

E ANUNCIE GRÁTIS

POR 08 DIAS.

]C CLASSITU DO E FOLHETO

OS CLASSIFICADOS INTELIGENTES

ESTE ESPAÇO

PODE SER SEU.

LIGUE AGORA 237-6600 OU FAX:

237-3687

E ANUNCIE GRÁTIS

POR 08 DIAS.

)C CLASSITU DO E FOLHETO

OS CLASSIFICADOS INTELIGENTES

LIMA E FRANÇA LTDA. 

J

IMI®

O mais novo point da cidade!

Com tira-gostos variados • preços promocionais.

Cerveia Gelada R$l,30 • '

Grade R$29,00 /
* 

Codo R$1,00
* 

Guarani R$0,60

Rua Ferreira Dias, 43 - Beija Flor II

Próximo i Cerpa - 654-2174.

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

Executamos serviço de tubulação (

hidráulica e reformas em geral. |;

Conservadora e locação.

Ligue já e reforme sua casa pelo

melhor preço da praça.

Ligue 611-4348 e fale com o 
j

senhor Pedro Lima. |

s/mrm^ 
mm mm

££WjntlW 
Transporte

intermodal de

Cargas Com. Import. e Export. e

Representações Ltda.

BOA VISTA SÃO PAULO

SANTARÉM

MANAUS: Rua Belo Horizonte, 55-B

Fones:236-5425/t 644 Fax:236-11

aaa taqui quí iu me rchrs

Inaugura nesta quinta-feira, 15 de junho.

Rua Ramos Ferreira, em frente à Livraria

DUMEC.

Música ao vivo, tira-gostos tipicamente

Parintinense, cerveja geladinha e aos

sábados, fegoada à partir do meio-dia.

(jj (j Vá conferir. 
ii

A Gadelha espera por 
você.

|€| 

j. ft suva i§i|

I CZj prAvaleri I

Scnhorcs anMrfecirfos dt Tdefones: I

Se ttm talafom dbponfvel pan Alugar, I

fate coilfB. Neff6do »Mo. Contrato I

I con ivmhIi i icgiiuado. I

Vwdo nNUnn pnflxo 6S4. I

Contatos peio fme: AS4-2174. I

' {^3 con CeraMo. I

¦J

CORRETOR BRIVALDO RECO RARROS

CRECI 043

30 Anos de Mercado Imobiliirio.

Quando pensar em comprar ou

vender, ligue: 234-1277 ou 232-

7766.

2.300 pessoas cadastradas

querendo comprar e vender.

n:

mmm'

Voyager Agência de

Viagens e Turismo Ltda.

Nio deixe suat férias

passar em branco,

embarque para qualquer

lugar do Brasil e do mundo.
Com 

os melhores preços, e toda atençAo e 1

dedicaçio à você.
Faça 

sua reserva, nio deixe para a última í

hora.

Av. Djalma Batista, 115/loiaM, Shopping Ciec '

Ligue já: Fone: 231-34201 Fax: 2M-7218.

I

' 
Ret-1" '

>AIlH

WWjMmMP A

Ifi 

L *' * MlVI1 

W
I CZj prAvaleri I

Scnhorcs pfnaHtcirios dt Tilffoncs:

Se tin talafom dbponfvel para Alugar,

fate conigo. Negddo *4rio. Contrato

n con gafaoda o ragistrado.

Vendo telafooai praflxo 6S4.

Contatos peio fonei AS4-2I74.

• 
cy con CaraidQ. 

AGENCIA

FREE LIFE RCLAX

Atendemos a domicilio.

hotel, motel, residencia.

passeio de barco. jantares e

outros mementos de prazer.

Atendemos 24 horas.

Jone: 656 /892.

GAROTAS BONITAS,

DISCRETAS E SAU-

dAveis, para fas-

^^¦1 SEIO DE BARCO.

ATENDIMENTO A

HOTtlS, HOTtlS E

RESIDtNCIAS.

FUHCIONAMOS

¦I^M 24 HORAS.

FONi: 232-79(7

MALIBl DRINKS RELAX

Reabre sob nova dire^Ao, com

lindas e eroticas garotas e

rapazes para realizar suas taras

e fantasias.Ambirnte acon-

chegante.Sigilo

absoluto.Completoservi^odebar

com variedadesde drinks.f hupp

bem gelado e tira gosto.

Atendimento 24 horas no local,

hotel, motel e a domicilio.

^«a3S5C5S5Sreu^* Nome: 7^

F" Balrro:

I A^^¦"1 
Telefone:

• 
/**!L 

*" 
umwras

-EVA vrjfi ADISNtr- / A

Sonde dia 07/17/M as JAAk a partir

mtmmm j* j? 
/

MOAUKiaattUiia
Cupom.

Ettaramos aaparando per
HBH^Hvoci
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|fe VOCE VAI CONSTRUA Oul

H REFORMAR I

¦Procure J.B. DA SILVA i

EMPREITEIRA DE MÃO-DE-OBRA

jclassitudü

T\ido de Construção Civil como: pintu-
. ra, elétrica, hidráulica e sanitária.

•Construção e serralheria. Fabricamos

grades de todos os tipos e reformados.

. Atendendo a domicílio. .

[Contatos: 645*4258 - Basíliol

sl
iwo I
11,00
27.00 8

2,001

^,501 
J

j*,|j 

¦.! 
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EunwAbs

PERNAMANCA, RIPÃO, TÁBUAS

DE PAREDE E ASSOALHO EM

MADEIRA DE LEI AOS MENORES

PREÇOS DA CIDADE* TELEFONE E

f 
> 

COMPROVE.

i Tm m i 
«"SPOMOS AINDA

! 13,50, até © ! 
DE COMPENSADO

9'
CA

IABOV5MM2 R»

ABO 2,5 MM2 RS

CABO 4,0 MM2 R$

CALHA COMUM 1x20 RS

CALHA COMUM 2x20 RS

CALHA COMUM 1x40 RS

CALHA COMUM 2x40 RS

CALHA TUBULAR 2x20 RS

CALHA TUBULAR 2x40 RS

LÂMPADA FLUO 20/40 RS

JQ. CONTATOS 3TB50 !>RS

JQ. CONTATOS 3TB52 ;RS

•CORRIJA SEU FATOR DE POTÊNCIA,

CONSULTE-NOS.

RUA SAO DOMINGOS, 326 - ALEIXO

CEP 69060-110 - MANAUS-AM

TELEFAX: 611-4498
C.Q.C. 84.471.119/0001-32

: FINAL DO :
¦ 

ESTOQUE "

Viiiiiiiiii/

LIMPANDO, CONSTRUINDO

E REFORMANDO.

LIGUE

COPELRIO

Urt SISTEMA RÁPIDO E

EFICAZ'

(D
FONES: 624-4713

624-4550

I

IU

O 
O

o 
*

s<8

§ 

*

Q Ul

Aplicação

de sintecó?

Fale com o

Evaído. Õ

brilho para

a sua casa.

Ip Disk J 
:

EM VARIAS RI.

TOLAS.

- TUDO EM VIDRO

fortóft

Inomo^mI

I (SKOH I

¦ MKMtal

AOIÒMCOS.:

nanaMnHwi
¦•¦LBHli mi
MRMPIIII
rnunnun ¦ u• ¦ ntimm ¦ v

SILAM REFRIGERAÇÃO

Ar condicionado central e

comercial, manutenção e as-

sistência de câmaras

frigoríficas, instalação e

montagem de 
geladeira,

freezer e bebedouro.

PROMOÇÃO DE LIMPEZA DE

AR-CONDICIONADO

Silam - Dirane

Rua: General Glicério,1608 663-3939

REPRESENTANTE EXCLUSIVO

ZATAFLEX

APRESENTA, SUA LINHA DE PRODUTOS.

IDEMER

A cobertura que abre e fecha,

todo em alumínio com

ipecial.

ULTIMA

NOVIDADC:

OlHO

MÁGICO À

CORCS

•CARPOTE8ZETAPOPS

Cobertura de alumínio,

prático e econAmico

Caaa bem com sita casa^

• PORTAS 8ANF0NADAS-

EMPVC

IDEIfERZETAFLEX

SUOU EVOLUINDO NO TEMPO

TOLDOS ^

Com estrutura de alunínio e

eijiendas com soldagem eletrônica

. TRIESTF.

i \ YWNCSSSX

v^Siiil^

t°rin°

' CAPRI 

m

VENPZA

Rua 04, n* 92 - Alvorada I - Próximo a Feira Coberto

,
...  

I Rua Costa >3^ 234-0402 I

FONE: 234-4521 i$trvtura Azevedo, 
(f J 

234-6079

TKLKFAX:233-2565 mMdlica 272 63J-J6IO />*

. - 

' 

I 

' | 

—1| jj %L

Minam, sexta-feira 23 daJunho da 199S

oveu» i ¦ ima
Vendemos

móveis novos e

usados.

_ Temos 
ainda:

Ar condicionados, Televisores, Freezeres, Geladeiras, Som, Video,

Camas, Guarda-roupas, Armários, Estantes, Cômodase outros.
'Aceitamos 

cartão de crédito, cheque pré-datado e 2, 3 ou 4 pagamentos.

Damos de 10 á 20 % de desconto á vista.

Loja 1 - Rua Parintlna, 403 B •

Cachoeirinha

Loja 2 - Rua Paes Barreto, 299 
||gf

Francisco.

Fone:

611-1784

Fax:

663-4842

DISK

CIMENTO

Areia, Seixo,

Pedra Bloco,

Azimbre, Tijolo

Aceitamos

Cartões de

Crédito!

^ 
633-1791

FAX-CIMENTO

234-2398

Atendemos

24:00hs, pelo

nosso

sistema

eletrônico

PROMOÇÃO

BOX P/

BANHEIRO

ORÇAMENTO

GRÁTIS

LIGUE FONE:

©651-3734

sss

Portas para

balcão de pia

e trilhos para1

cortinas. #

¦jt

Jt

Consertos de

box.

Esquadrias de

aluminio em

geral.

Você construtor, você revendor ou você que está

construindo sua casa, aproveite excelente

oportunidade de bons negócios.

Liquidação total dos estoques, para encerramento cie

atividades.

Vá e comprove, negócios à vista ou cartão!

VEJfí BEM

ONDE VOCE

PISA!!!

-I CARPETE L.

¦ DE

HMflPEIRtt-

P roduto

encaixes
/ perfeitos, Isento de laacamento,

Instalação rápida almplae, maior
resistência amaaaamento

acabamento
em vemlz acrílico U.V.

i»iwiim;nii»i»ira»:<MHuiroa

uao Inteligente da madeira
a beleza natural.

Noa padrôea Jatobá,
lp* Tabaco a Marfim.

AV. do Contorno, n° 1425-A, Crespo

(em frente ao CECOMIZ)
Tel: (092) 237-1879.

Manaus - Amazonas.

IrowpriB

c^art

BCIGA

MATCAIAIS DC

CONSTRUÇÃO

Temos 
para pronta entrega: Azimbre no

valor de R$14,00 a dúzia.

Areia, seixo, barro, aterro.

Ligue:

© 238 
-2388.

ÍROCHA METALÚRGICA

[GRADES 
DE

I FERRO

ÍAPARIIR DE

Estruturas metálicas.I 
r$ 2S,08

Esquadrias alumínio e ferro.L I2

'Portões 
búzios 

(Manual 
e eletrônico).BlW*?

IflDBAÇARIA

BRASIL?

"Vidros 
de todos o? tipop

em 2x
'Box 

de vidro, box de acrílico,

esquadrias de alumínio, ferro < te

Pça. Coari, 527 - S. fc9

(em frente à igreja).

Fnne: 663-4584

Estrada dos Franceses n* 201 - Alvorada I (próx. aq posto de gás

1238*4149 - 656*3246 • TUDO EM TRÊS VEZES.

rnmrnmi

Materiais de

construção

PROMOÇÃO DA

SEMANA

"Cerâmica 
20x30

R$ 5,50 m2

Chuveiro 
Comp.

PVC R$ 2,00

Tubo 
Esgoto 100

mm R$ 11,50

Campanha 
MUS.

Fame R$ 9,00

Cx. 
de Passagem

2x4 R$ 0.20

Conduite 

fr de

1/2 R$ 0,20

Conduite 
de 3/4

R$0,25.

© 248-2244

Av. Penetração,

21, Jorge Teixeira.

Fabricamos: Gi arda-roupas e

armarios embutidos, do

madeira ou de formica.

MfTZVü Uimtíi

Projetos e orçamentos

cjratis. Acabamento na

pistola. 
Funcionamos

no final de semana

«

PWCfl

vIEat MMH

¦rrggm



|Manau», sexta-feira, 23 de Junho de 1995

¦ 
¦

¦•ÁRIES • Aproveite 
paraS

!¦ ganhar dinheiro através!

lido seu trabalho, ainda que?

lãnecessite concentrai?

I\ todas as atenções nc(

IJ carreira. A vida amorosa;

1;tende a ficarem segundo"

I; plano. I

IÍTCHJRO- 
Tudo que envolva*

' 
"análise 

e senso critico po-I

1'derá dizer a você. rio tra-â

I? balho, o astral é de grande!

I \ expressividade. Desejos^

IJ fortes vào marcar o roman-;

l"ce. ¦
¦ ¦

Ia

l| GÊMEOS - Use estratégias"

I-e discrição 
para as ques-*

I" tões familiares. Negócios!

!¦ com vendas e imóveis pro-à

l! metem resultados ime-ã

l"diatos. É hiora de revaliai?

K o romance. J

fcA
kNCER - Há boas pers-J

pectivas para lidar com o>

público ou desenvolvei*

atividades que exjjam di-!

namismo. Disposição pa-I

ra aprender não faltará*

Cumplicidade no amor. |

^ 
LEÃO - Se deseja um cargo'

¦de 
destaque, é hora dej

J 
fazer por merecer. Seu su-"

| 
cesso vai depender de sua-

dedicação. INo amor, h»

chance de se envolver comí

í colega de trabalho. !

I VIRGEM - Marte do seu!

"signo 
confere muita;

JJ 
energia e vitalidade, seja;

| para trabalhar, estudar ou;

; 
viajar a negócios. No a-«

mor, hora de tomar inici-!

ativa com a amada. !
¦

¦

LIBRA - Negócios com des-I

conhecidos podem trazei?

resultados surpreenden-;

tes. Bom dia para ajudai;

colegas ou clientes atra-;

vés do seu trabalho. Siga"

sua intuição no amor. ¦

¦

ESCORPIÃO - Associações!

com amigos ou colegas!

têm tudo para emplacai!

no seu trabalho ou nas;

atividadç&escolares. Ro-J

mance com pessoa amiga.;

¦

¦SARGITÁRIO • Graças ao>

• 
prazer que tem pelo tra-!

¦ balho, poderá elevar sua!

! posição social. Confiança!

!e prajicidade em alta. No!

í amor, momento de reliza-!

!ção. ¦

;CAPRICÓRCIO A Lua;

;favorece 
os empreen-"

dimentos 
que tragam"

realização interior, ainda!

! mais se pensa em aperfei-!

! çoar-se. No amor, romance!

là vista. ;

¦

AQUÁRIO - Você saberá;

; 
cuidar com sucesso de"

;tudo que diga respeito;

¦aos bens da família, seja!

¦através de investimentos!

!ou associçáo com paren-!

Ites. Forte sensualidade.!

§ ¦
¦

! PEIXES - Sua necessidade!

Jd€ ser útil, promete faci-;

;iitar 
a vida profissional,;

; 
alada mais se desejag

; 
trabalhar em equipe. No;

¦amou, união favorecida. !

Viuj

HAM1JS CUAtBAL

IPARA HOJEI

CURSOS:

A dança tem espaço permanente no Se»c, através doa curaos «te inlclaçfto, especializaçko • crlaçlo
artística. De 2* a 6*, na sala de dança, com turmas pela manhl, tarde e noite. Informações e Inacrlç&ei,
no Centro de Atividades do Sesc, na Henrique Martins, 427 • Centro.

Concurso 
de Contos -0 4*Concurso de Contos Qulmarles Roaaa/Rádlo França Internacional, Jáeetácom

as Inscrições abertas. Os contos selecionadoe serio premladoa com 16.000 Francos franceses para o
Prêmio Rádio França Internacional, 10.000 para o Prêmio Unllo Latina e o mesmo valor para o conto
escolhido no Prêmio Caaa da América Latina. O texto deverá ser enviado em um único exemplar, para:
RFI Seção Brasil/Concurso Guimarães Roaaa. Caixa PostaH. 187 - Rio de Janeiro. Cep: 20 001-070 • RJ

MÚSICA:

A Ordem do Dia", hoje, no Sesc, é Pagode. O 
projeto vlaa incentivar a criatividade, senão crítico e

integraçlo social das pesaoaa. No horário de 11 tl30 às 14h30.
A 

todo vapor, oa preparativos para o 11* FECANI. Em Manaua, aa inscrições podem sar feitas na Caaa
da Cultura do Amazonas, na Rua da Inetelaçlo, n* 70, até o dia 3 de agoeto.

O 
Grupo de Capoeira Mar Azul, do Centro de Artes Hanneman Bacelar, apresenta-ee hoje, no prédio da

Simâo Bolívar, 215, como parte do Projeto Integraçlo com a Comunidade. À partir daa 18h30

EXPOSIÇÕES:

A Arte Religiosae Colonial de Cuzco" - Expôs tçftoque reúnecópias feltaa pelos artistas peruanos Moisés
Chuquitapae Diana Mendonza, com molduraa doe artesios Máximo Quispe e Manuel Lopeze entalhamento
em madeira dos i rmãos Huarcaya. Peças à venda na Galeria Antonto Costa Lima, do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, no Boulevard Dr. Vivaldo Lima, 13 (ao lado da Adminiatraçfo do Porto de
Manaus), Centro. Aberta à visitação, de 2* à 6a, das 8 às 18 horas.

"Os 
ídolos das Amazonas"- Exposição que reúne 37 peças em cerâmica, inapiradas em mitos

amazônicos. A exposição é do artista plástico Renato Gásperi e encontra-se em cartaz no Museu
Amazônico, Rua Ramos Ferreira, 1036, de segunda à sexta, horário comercial.

Catedrais de Solidão"-Exposiçào individual do artists plástico Otoni Mesquita, composta de 13 obras
inéditas. Em cartaz na Galeria do Centro de Artea Hanneman Bacelar, na Rua Monsenhor Coutinho, 724,
Centro. Aberta para visitação, de 2* a 6', no horário comercial.

"I 
e II Grande Guerra"- Exposiçãodo artista Lúcio Izel, com apresentação de videoa. No hall de atividades

do Sesc da Henrique Martins, até o dia 30 de junho.

BARES:
' "Baixo 

Amazonas" - Barzinhotipicamente Parintinense.queficana Luís Antony, atrás do Rio Negro Clube.
Atendimento de primeira, oferecendo à você iscas variadas, peixe frito com baião e molho de tucupi,
caldeiradas e a famosa mugica. Som ambiente com MPB, MPA e muita toada de Boi Bumbá.O "Bar 

do Boi", promovido pelo Movimento Marujada na Tevelándia, despede-se de Manaus rumo à
Parintins, neste sábado, dia 24. Lá, a Marujada de Guerra é comandada por Arlindo Júnior trazendo muita
toada de Caprichoso e Garantido para você.

LAZER:
Continua 

até o dia 5 de julho, as festividades juninas na Praça Central do Amazonas Shopping. Decoração
Regional, barracas de gulosimas da época e danças folclóricas apresentadas por escolas públicas e
particulares.

TEATRO:

Prêmio Internacional de Teatro - A Fundação Alexandre S. Onassis, com sede em Atenas, decidiu
modificar os critérios desta 4* edição do concurso. Terá agora, caráter competitivo e os prêmios para
os 3 primeiros colocados serão de 250, 200 e 150 mil dólares. Aos candidatos, cabe apresentar peças
novas e inéditas, em qualquer gênero teatral. Informações: Alexandre S. Onassis Public Benefit Foundation
/ Athens Office - 56 Amalias Ave. GR -105 58 Athens Greece.

Hoje, 
no Teatro Amazonas, apresentação do Coral do T.A., às 21h00.

CINCMAS CCNTRO

CINC CHAPUN - STREET FIGHTER - A Porrada

Continua. Às 13,15, 17,19 e 20:30 horas.

Estréia: DOUBLE DRAGON - A Febre do Game

Continua...

RCNATO AAAGftO - EPIDEMIA, Tente Manter a

Calma. Às 15, 17:30 e 20 horas.

CINC OSCAAITO - Mangueiras Penetradas com

Força pelo A... Às 13, 14, 15, 16, 17,18 e 19:30

horas. Sexo explícito.

GAANDC OTCiO - Aventuras Anais e Orais de

Chapéuzinho Vermelho. Às 12,13:30,15,16:30,

18 e 19:30 horas. Sexo explícito.

CINCMAS AMAZONAS

AMAZONAS 1 - GASPARZINHO - O

FANTASMINMA CAMARADA. Infantil, dublado.

Às 13:40, 15:30, 17:20 e 21:00 horas.

AMAZONAS t - RUBY CAIRO. Drama. Às 15:00,

17:00, 19:00 e 21:00 horas.

AMAZONAS S - CORAÇÃO VALENTE. Drama.

Às 15:15 e 22:30 horas.

AMAZONAS 4 - A VINGANÇA.Ação. Às 16:20,

18:40 e 21:00 horas.

AMAZONAS I - GASPARZINHO - O

FANTASMINHA CAMARADA. Infantil,

legendado. Às 17:50,19:40 e 21:00 horas.

AMAZONAS é - O HOMEM DA GUERRA. AçSo.

Às 17:30,19:30 • 21:30 horas.

i possível sobreviver

LINDA, FRESCA i

CONFORTÁVEL AO VERAO!

O verto está chegando. I, enquanto muita

gente se refresca na praia, você continua

enfrentando a correria da cidade. Antes de s|

derreter sob o sol, leia aqui alguns segredos:

Suor, cabelo mais oleoso do que nunca, roupa»

grudando no corpo(aii...); o vario é lindo, mas né»

quando a gente tem que trabalhar a correr de um lado

para o outro. Para salvar a sua pele e o teu humor

enquanto a temperatura nlo baixa, selecionamos 36

dicas que vlo ajudá-la:

SEGREDOS DE GUARDA-ROUPA

1. Algodão, malha e Hnho. As fibras naturais sáo levai*

e permitem a ventilação. Por isso slo as melhore*

opções em tecido para os dias mais quentes. As fibras

sintéticas, pelo contrário, impedem a transpiraçio e

aumentam a temperatura na superfície da pele. Com

isso, multiplicam as chances de surgirem as brotoejas, -

bolhas e micoses.

2. Alguns tecidos sintéticos sáo permitidos. É o caso?

do Coolmax, uma espécie de poliester especialmente

desenvolvido para absorver e eliminar a umidade

(ele já pode ser encontrado no Brasil e vem sando

bastante usado na confecçAo de roupas esportivas).

3. Ptja da seda. Apesar de deliciosa e fresca ao

primeiro toque, ela esquenta muito e induz o corpo a

produzir mais suor. ||

4. Cores escuras só ás vezes. Elas absorvem mais

calor do que as claras mas, em contrapartida,

disfarçam melhor as manchas de suor.

5. Prefira roupas soltas, que balançam ao vento e

deixam que ele entre em contato com o seu corpo.

Calças pijama, regatas, vestidos evasées, saias

pregueadas e rodadas sáo peças que náo podem

faltar no seu guarda-roupa. Mas, atenção: passo

longe das calçasfuseaux, bermudas e jeans agarrado»

no corpo e também dos vestidos muito justos

(permitidos só à noite).

6. Escolher o sapato adequado é importante tanta

para a sua saúde quanto para o seu bem estar. Nada

de ficar calçando botinhas, sapatos fechados e tênis

sem meia (isso é pedir para seu pé ficar abafado a

ganhar uma bela micose). Sapato de verão é sandália,

que deixa seus pezinhos bem frescos.

7. Cuidado com as sandálias de plástico. São

bonitinhas, mas nem sempre a melhor opção para um

dia quente na cidade, já que aumentam - e muito - a

transpiração dos pés. Reserve a moda para quando

você for á praia.

8. Não seja uma vitima da moda. Ao invés daa

modernas calças bailarinas • elas esquentam a pela
e, principalmente os órgãos genitais • 

que náa

combinam em nada com o clima brasileiro, opte

pelas larguíssimas pantalonas de crepe. Se você

quiser ainda mais conforto, fique com os modelos que
tém cordinha para amarrar na cintura. Em dias de

calor intenso, você pode até abusar da cintura baixa

(se estiver com a barríguinha em forma, claro).

9. Calcinhas de seda e tecidos brilhantes ficam

proibidos. Podem ser sensuais mas náo combinam

com o verão. Elas abafam a região genital e criam

condições ideais para a proliferação de bactérias. Dê

preferência aos modelos de algodão. Eles não marcam

sob a roupa e são sempre muito confortáveis. Prefira

também os tons claros (begee branco) que esquentam

menos.

LIVRE DO SUOR

1. Escolha um desodorante adequado para evitar

excesso de suor e também mau-cheiro. Como no

calor a gente transpira muito mais. o ideal e usar um

que seja ao mesmo tempo antiperspirante e

bacteriotático.

2. Para evitar transpiração abund^íe. opte por

produtos como o Rexona Gradual, o Roll On, ua

Monteil e os desodorantes Cantus, Ária e Tocata, da

Natura que contém microcápsulas que liberam aos

poucos os agentes ativos do produto.

3. Lave as axilas com sabonete de ação bact«riostática

antes de passar o desodorante. Este tipo d» produto,

encontrado em farmácias COiu roia a proliferação de

bactérias (as responsáveis pelo mau cheiro e suor) e,

com isso, aumenta a eficiência do desodorante que

for aplicado em seguida.

TRUQUES DO DIA-A-DIA

1. Nada de banho gelado. Quanto mais fria a água,

mais rapidamente o seu corpo vai transpirar depois

que você sair do chuveiro. Prefira um banho morno.

2. Leques e ventarolas náo sáo coisas de antigamente

e continuam sendo ótimos aliados para enfrentar o

calor. Tire o da vovó da gaveta e saia se abanando e

fazendo charme por ai. —

3. A tecnologia pode dar uma máozinha na

contra o termômetro. Ao invés do ar condicionada

um verdadeiro veneno que resseca e tira a vKaltda

da pala 
• adote um ventilador de teto ou mesa

também os modelos portáteis que você poda

na bolsa e que funcionam á pilha.

SEU CORPO PEDE CARINHO

1. Água no corpo. Com o calor, ale vai eümènar multo"

mais Hquidos, podendo ficar desidratado. Então,

nele - 
pelo manos um Ntro e meio de água ou sue

naturais são necessários por dia para manter

hidratada.

2. Que tal substituir o refrigerante por uma égua

cóco geladinha? Ela é muito refrescante, tém

minerais (importantes para a sua saúda) a c

maravilhosamente bem com aa altas

3. Lava oa cabalos sempre que começaram a

oleosos, leso vai deixá-los mais saudévala a

acentuada.
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, em frente A rnn ila Matrla

tende ehiimndon n iinnlqner

K.R SAIIF.Hf  VHlwnj %*t-
lilndo no e^n, 'nrrlr dormiu*
Vnlnn dna npnehen. Anuir em

tredn. K*pem-te «einprc, A>
nnrrlfleadii, Hnpremn mnor

iitr one entnnn, ^ormnllatn
i—Tiulo nn rnn, tinto ea-
, t|ne enerenen, tt.irrndo,

urAa Invejono. My ndnen, I Itl
tnni. ——tine ntepm — !ll di
lo. ' aVeamindo. *ehottl*elin,
arrl «rr fen, nino de tnenmi,

i «mor no* une. Amor vndl»,
ll* eiteiiMfro, toraçAo de aa.
fireaann nte, (iarielo de pia.
n». Morna ninnrun*. Inlilon

nr. Rrvftmente mnntena
lana a> d-pola. . . aa Inale-

MaaAoa • fclr", .1, Rim II.
^nrtlan, S. Rio ar düo nmontrnn

laartrat.

ntiuli>ri s
qu-- r riim mi» I.W«>n.
de rastro, iiinji"- i|p «iti
il,»o Antônio Mtirla I
M ii-miit v. iirliin-im t 1
d;. iiipitAo de fniffat '
i". mnjor Norton ile Mi
iirlUmmnn dcwl'' logo '*¦
l|i'iíiii(Jo trfifniN «le tnr.i
lll.-ntn'* (Uls. «|Ui> 11(^1.l
rni» ihiii «Mraorditiarlo
te CoriiK' II'. A> ioi-¦
niiirliiltn foram • idrpttn. •
-r lnid.il? do Ifego. r.i|i
tn i' iam do- ofriciiii- i'

|WI
tvoliMiovitns

Iildniii
I^-Jlll II f

ifelri»

V r
diff««r» iiç *• jiot n

> ferido». (iiniKi i.li .!•
».ii» niiiqii>'lro* 'Mira

,v n- 1'oiirhiiiteiit'- mii
• JhiIom iwliie halH« .HI

i •!, t. 11 li ii • • ila I ;i imjik o '• rof
. im: i. :! iiltlnitido» |H'I i fii»l-

¦ ü-l in -|Hir alguma" ru«».
ii. .IiIn* onde o iliiilló «

- naii.'»

¦ Io

fl. iw|i:i
ri ii liei ro»i •Io \l"

-tidii* da» tr

•p ¦».
n uutrldo tlrat1'". i»
ijme !••«••* ao u ri' ral

;.-lro. multo emiiora o
i|iMi-t< I iiHimlido fo>.M- Alvejado i»*ii
siMimdnH de nrtllliarla mu u*«l'ii .*o
mo ie i rnwi«lori~ l Imuantr Hrii l' i*
io ihi fhimn e Idamiiiitor. K<*tf* iii
ii..- faz. nd.i continua* evolu<:>V > no
Tejo. nfto i ovavam de despejar o- •*
... < .iiihõ'  e Mtnpre com cert lnu
ji..ii i ü riu - lliim- volvidas. " ia'l"i *
.im. li.I.kI.' da peleja, por parte d'*
;. giui«'iitü< fííi- ao dii t.idor, er" .i-»l
j: ii in nriiiiMicio enlrc ro»-tlt •. r,
ii. |j»ta •• nài. oonmtnclnnalista*, par*
Ii.mi «-• r il< rriiimwhi maU »inni:iu iif '*
lininttiiczes. loiioordando »* qm- t»o«
|.í nu iro- i»ani' i»tii* apoiavam i £ "i*
rti-l P inenln de l astro em qii>- o goref.
ii.- nlli i. lorlai ->¦ denilttl-e»', «endo rít'»
-titnldo [Kir um mitro Imllcad > |»«U
.ii.n i i i: v ¦ !ii. i .imrla I»•"¦•!•• I» to i
ioiiwu.,1 clante da gnard.i repii'-" unv.

gi-n rui KiHiirnm.Ao Hlln-lro, otdi».
tion qi e < -.i «íninlii recolhe»s r,.i»
? . in* . , i ii tilliiufutos in liosf|M-ar

ri'\'.Ineinnari"- \ w"e t-ni'i >, JA
..utros corjm- da ffttnrnlçln tinha*!,
d,. Io a -mi aillicsAo ao- revolto^o*. p... .
mo íitfaiii.i i Ia dol*. por exniiplo >"•
in tanto, n |M'l. Ja pi.-.gula. i-ntre i'
p.iliila, entre mtlltnr«r-, e . ri-tre *•'>!*
i iii jv.ntow afastados
AA* I» in i - Jomae- que. quiunln
i ¦•'rn 0 . italoii. uim aulomnr •! [ i:-
ioii fl |xirta do l'a«.» de llelem, sendo
i. »r pnvidi nt' dn 11'iuMdlra rhm:i."«<»

!¦ Hindu/'Io i.;i ra
um nnMn • 1 f'.< 'ft,
dl*tnn i d > then.
tro do4 ; ont 

"t-""

mentnn, |ü!- qw
n n. ' •' 1'lillen-
t» de t'i: - t •» t'-
mia qim '^qiie» con-
M (|4iencl i* 'f o -r.

drManoel de Arria*
g a periiKine« i -s»

em llelem. tis ic
ceio» eram IdJiih-
tlfii-adnn. Xa ma-
nlifl do dia qua-
torae, o >-r pie--idente oi<denoii i|ii
o lera«*cm nova-
mente de !u*
l^iira llelem. e alh

irceheu unin ciirtii dn jrei:«ral 1'lmen.
(/. (K rastro ixdiiMlo a d.-ini-«-A.> eoll^
ttiva do gahiuet' I'.- coiininim aivõr.

•lunta Iti volurioiiarla. . n»

» dln- eilo do
ltilo de f » «a-

nWw
iuI. r

p rí -o- mi.
Io de Portugal

K foi a marl
coiitrliHilu pira

dn- constitui li»-
eiHipamcAo dum»»

invo que a ar.<
-.111 fiulliM P

para a fren

participai;
na ).Mier:%i da Kuropti
iiha, rtllnul, que niiiii
a vlctoria definitiva
iiMli-tiii- Klla. eom a
(ii.ite da g'«rda flm-nl > uiim eunqri

ii'n da guard* repidillcana. Iniciou o
iMiiialkiKti- apobindo-*'' iw» . • • iih• ut«>s e|
»i- .le I.M«oa. Pepol- . mquanto datou

lis outro, outra* força* mirdaris
(¦-mui Juntando ao nu- leo qu • iiu ni lo.
ne| \ partir dr-t'' uihiulo. o .1 - ali
ce ii;V. pMleria offarver n« meu."-
fitivMii* para nliiKucm. \ levdl.t tl
iiln d-' Ilíuiniiilinr nu - .uia m nic 1'-
tuva no pi p|rito d.. |
panliava de p.-rto .
ilc-ninliPOs a Impellia
Ma- foi vivíssima, renhida a |>''K "»¦
fi rlu-^e nus rua< da -vpital uma »er
*i«»|iHra Uiliitlw, o wingue correu lar
ís*iui»'liI"'. No nromento oin qu*
\ o. pi rei», já o rumor do rlioqiic cn-
lie os que apoiavam a dlctiMhi:*i « nr
qiit is.ntra ella se lii-urgioin. ». ii|ia
-l^imva I,Ii*Im«h voltou fl pó* e no tra.

\ !;i* nticfcrs e agora prn-a •••»»
oinMilUlnr para sempre . a onh in .
A AA f a et os de-e ci.i ira m-*e pot
.r-ta fórum Vo dia dorc fl taid'
d-mo isii'«|a--e qua .• iii •< !uient » U
-rvlilr para a* riias. o« ioi|. — da ,'iir-

hiio iullitiir de l.IslH.a flrnmui d' ri.
uorosi preveni Ao. «endo eou-ii' . I"*
t.a- caverna* t«n|o« os soUKulo- Km
artilharia um, os revohndoii^rliws iflo
ronleram eoni elenvrto»< de contln . a
»• Iii'via in dnrUHdo tirar n« cula-tra* do»
«¦nnhAe- o governo, porem, d et' !in
qm- no n-fnrkdo peglmciito, nflo Iioik
ir»si< prevenções, ffc. soldado- d 'ta-
r.nii-M - mi pnwei»pai:fln, rxooptuand«
aque!'«s que eram fiéis aos oíf. ii«
qc. .ntire-iin a.. Indo do general 1'iiu. n.
Ia de i .i-tni. IJuamlo tudo ,«tliva tran
qtilll" no quartel, as |*«.-ai« foram tl
raif.i • pira a parada. Pela* ire- Icrn*
«J* nmnliA d.' di i tin-*c oinir«.iu*-e na
iIfí^de. de -iHiUIo tre* tiros de artU
lh«'na. pa.rtid-*- de imrdo do- na\ lo«
de guvrna fundu-aslos no Tejo, qu.- ad«
heiiiam fl rev(»lm:Ao Iuuim dlntam. ute,
a* trepn* deiqnram os aquiirtellemen-
to- e fõraiu tonusiT po-içiVe* Vrtllhn-
iln mim dcutacou algun.s ntnhA#« para
o alt" <|. Kauta intliarltm e rompeu
f"co -iJire <4* cruraihires qu,. ra»ji.'n.
di-riio» desilc l«.go. ao niiisiiin ti m«|io (|tir
alvejnvnm variou ministérios no ler-
relro d" Paço. A liataHw prlnclp'on
irrup. - de ri» pwt idos pmi .Hve -w»
pnnto- fl .-peru do "Iffnal roavcnrlo
urdo. dlriuiia»n se apr.-sidameaf,. iki
rn o .ViveiKil da Mariidia. nrwl. enfia
S*m ¦> OI Ihi dliuri corta hxla. ar
"•'i d 1'at-i o quartel d-» marln icl.
rr« ini Alointan. fôram tanfiem nu-
turre oi* |* pular. m. qu. pegiiiltn cm
arii"- pnr»i iMixlltureio as tr ip <• «I*
iijir. \ poliria ¦ ra ri«peIHd-i da hii4ira
••'o peRi giwr-la fl-cut que lhe aivih
ta»a a- armo- \flo farda rn rim Ar-
etirtl ilo 1'xerrlln f«•«e,. tanii»'Ri foiAn

d< p. I. - feV.dtoM>> qi|. tl. te P'i|||.. -e
Uitftiiiu io|r. i gini'.l« r*-pi»lií ¦' i o
fi-^OMíu a.lq-.ilrlu o « U n Mor fl'tfe
Trdo« t s miniitro'* dcnperini!. - -m,
-•diro-alto. «c cnramliiharaiu pari o
quartel do Tarmo. onde «t jrlojnvan»
Infartoría e rwvalhiH.i da jriw 11
ihlH dflo as -iMs cnletr Nesfr ü*-
Ia ate, o c«trondo da fundaria e Cn

(urre«ini cntlo
de formar n m1<

nNterio legall-ta,
que fiam nr-Im

natltuido.ân prl-
tnolras botas ;
pre>ddencia e In
terlor, JoAo »
gllf . JUNflyi, r.
Pauln I'«lcflo: fi-
zetida. TIwjiik»
llarrw Oiteirt.*

Ilaxlllo

JoAo (ibTe.ii

de

gih-rra .
Tidies ; (*tran'iei-
ros, dr Alvee la
Vclga : Mia'rliihei.
rtr. I *rt « »'os

. eflo. dr.

d-. cii»« Uni
¦i iiirru i- :ii,

¦ sliu |mra
e fo. ih i i
,l|Vl-»e (Jllll"

mi «ente!» curativo- V* r.
• t . .. 1.• r 1 meiit¦ •• . ie yi!,.ii

irjr -ar de gra»• n n mm ¦:

de

ii u rxpreHBâo—-
1'oHauiíi ii fiiclll-

chnr ou feua |
deirua rl.avea de
alma d . tente na
H'In leitura pai-

A niniara actual

determinai
•d. ut'

Pr
¦ iiilirlor, .1' fl-. i"hi*u • - ; íi-

! né ii- Uai i - i/,ie róz : Ju—
Ir Paul* I ii'. fl' — trang -ine

Te!iia de iju-!i/lz: Cnl iiiUi», dr.
.. I ru< |*. rei ra fomento. 'Ir. Ma-

M..'ti-;r marinha. «Ir. l-enian
• i -ta • «!:. rra. dr lo-/' <!•• i'a«.
'i i'- f i t í- in Im m interina menti-
a pr. -id' tir:a . Int. r|or, In-triic.
dr Magaüifli- l.iiii.i
r< volmil" v. nrera. l edo» <»» de

>!:. d.i-ti. lura capitolniHiii í»
sii ¦ rda iit.- da primeira dlv|»Ao ml-
i xeneru! Ji dice da i'o-t ;. t inan-

lllii.fl"
Itlane.

do
-ti-
li* ra i

d«-u a*- ne»
ce-earlan pro^l-
dencla- p.ira qu(.
o orilem Io—e to-
ni'mente r>-st alie-
lii*Mn nffiriMiimlo
em . dita»»- «|11.. o*
tumultos ?..¦riam
Iiicnoi ivcIiih nte r«
pri iiid - jm Ia for-

armada O
m 11¦ • i da Junta
l|. » olin i"iiarl«, nr

0MiJ'.r SA < ardo.
falmrlo ao pu-

lilíi ll- Jrtllell.ll
meira Municipal, dl'

piiliüiu iMiivh pioilamada para «cm
pre pcilindo o mv-uio tempo que nln

I n tiro I!, in I- i,'e I.i i I: i
due a He- ! !. itr.rc- da- i n • r .

rem d: - o Ii-p r:!i;oe* le.lll.-t ^
Ag.»rn. a ac.A.i ii.-'Sa d.. L'<

Os que deslructam

a melgueira dos
"oitenta 

mil" diários

Km mtA.VhK Ihi NoitTK

11»
o lil

que

lleilae
- pu-

Jornall«ta". (.'rnnl que
l'i rtenre ao I'

hIiiío. r.iuharel em
11a! V. a se-;inula vn
• na «Minara federnl

• d.--. K-tiidu. -IA
«o. rnoit o Cio liran-

• >* mortos
\|" s deienete (liaa de pertínas
fennidule fftlleceu, hontem, Aa

cinco hf/iii*. na Heneflrente 1'ortU-
Kuez.i. onde *e achava recolhida em
¦,• i.irto particular dona Mnrl.t The-
rexa Saraiva de Lima, eapoaa do ar.
Joflo Neivn de Lima . A extinrta era
de iincloiinlidude |>ortuKue*a. tinha
vinte e «Mto annoa de idade e deixou
nu orphiiiulade a pena a uma filha de
i nnv \inerira e rom dois annos Ho-
t.re o ceu cnlxAo foi deimaitada u Re-
uuinte cor-ia Eterna* tantlmleu tlr
Hf <• IM|IOIO.
jt, l-.-ram Hfeultada*. hontem, no ce-

rniterlo de RAo JoAo a a aeguln
tea pp««.f*n :

Manoel M de Sant AnnO. filho de
Manoel M de Sant Auna. com vinte
e nove annoa. parahybano e Maria
Therera Saraiva de I.ima, filha de
He|miro Saraiva, com vinte e oito an-
i os. caçada, portuguesa .

Livros e

re vistas

i 1 ml •!
alsuiu

l'ert« i

liacha- 1
um dos i

o P. II.
PAIIAIIYHA

tiHio Siim'*., ilon SIIHIO» l.rnt.
em I». i ¦ it . Tem -ido i|e«

¦' f-.f.-ral em » irl«»» iK^eiatufaa,
' .! dir. li., m di-;».iniliilid««la

"gado competente Pertence no

Public&çSei qae noi enviaram

MAOOAft RECRKTA8.—E um pe-
«pieno livro de verãos «le Lusia de
(•liveira «'ostn. contendo ijuirenta e
trea pagina». A obra JA vae em ijuar-
ta edição.

Luzia de Oliveira, cuja «i/mn nrnUn
initfulcmente, ribmmlo aa filima
•' ;mii ris r, \>e\a re primeiro, com-
'o/i ramo ctmta o >«6in. sob n pallio
¦ '-.'Om ni o dn$ eafreí/na. negumlo o
«eu proprio diaer. |io*mie veraoa como
evlea

«lonto «le ver oa teus olho*
sempre maguadoa, triatonhes.

Sereno* como os luarea.
ardentes como iloia aAea
tendo o segredo dos mares

Taboca Filho, dando aua opinião

O 
"LUSITANIA"

Os ballçosos

ii -r. Viitunlo pereira da Lu*,
«idetilc â rua Luiz Aatoii). pon

i n.t cauóa. ; • 11ari.•.11» uo Igarapé aa
s*" llayiiiuiid" Vlraii^-a a «a uiall-
ante- »'arr.-.rfi iu-n a para inta loa-
jíe o proprietário nflo . nitorinoa
• »iiu I— o c deu queixa fl iw-uuuda dH»*
gania que pr- videin imi u re-peito.

OMNIBDS 

'

HONTEM
IHa ii in i - do ipie -oin: ... ...|i a

potir|i:i kKihii|i*.ch do »ol. i|>i ¦ > nili.dlc» 1
. ..ii a teria \'A > lu.ii'-> um pingo da*
fiui Trluinptiou somente a Io*, a
grande luz amiga. Noite quente.
Kstrella* e cstrella» pelo alto. ..

I01II
Aadleaeta

lio juii do mmmerclo. As dsa W
raa. no Palarlo da Justiça.

Polr theamn
A'a vinte e á« ti nte e uns boraa,

fuocçAo cluematographlea.
Odeoa

A "a vinte e á« vinte e uma boraa, fua-
ci;*m cloematofraphlca

fSnarnlcAo frdrral
Inferior 'b dia. -amento Ani-to.

Ordem aó couiuinnd", cata» Tln-mlo.
Piqintc. cabo < .-iiobeiliio. liiutxla aa
quartel. cal>o Isidoro.

tànnrda Nacloaal
i;-tado mhlor. tenente 1'adru 1*

t^avabante.
Polforoie: €.•
PoNela
Permanerrla na primeira delegacia,

subdele^ado Braule Pinto, inapectOT
Carvalho.

—Na aegunda delegaria : enbdeteft-
co Pellciano, lii*iHHtiir Asevedi».

l orrelo
Rata repartlvAo eipedlrS matas

Pelo i omm< ndiulur k d um do, pa*
ra lliulnjfte, fl» qulnce boraa

Pelo (iMtinnlmin, para Delem, As
lre*e boraa.

W\V^

Ho vórtice das ipm

Ia peruno atlron-se u rj* •

pereeea ifipdt
—_ L

De bordo da lancha nac.onal /tala.
entrada, hontem. com procedencâa
do rio Purua, quando ess* .tmkaaM*
Cão estava atracada, a vinte a dnflo
do norrente. no porto Ameticn. na-
quelle rio. lan^ou-ae na airua, par
motivo qua ignoramoa.
de terceira claaae Joaquim
peruano e natural de Moyohamba, da
clnooenU e oito annoa de idade a os*
aado com Paciola Joamai I -obh na
Todoa oa esforçon em prega doa palaa
offi(|aea de bordo i»ira salvação do
treslouuado, foram infruetiferoa.

O grande navio mercante ingíez da Cunard Line torp edeado pelos aUemáes — X — o logar onde explodiu

c primeiro corpfdo; XX — onde explodiu o segundo

; ii cm
I ill« lie

exenraseo ae ii a n o r e a
. iiI: v

colonln
ra : Inet

.lo-^ de «
g. Pi relro : fomento,
l.iina. l>te ministério.
iiImi de cr o defitfitiv
iCitiii neontecltneiito Im
cioimilte I "Ut' • ffidto. "
sas.qir. pom o ib-|mla <
i!milssA»i de mlnistri

dr. -lo*é Jor
dr. MagalhA'
(Hirem. nflo ti-

.111 virtude
-pertolo e emo-

sr .Inflo llia
i' pislir a >nin

Portfíal cn.
pjitin. vi-íu r.sldlr para o norte, ao
tei ii< i cia de que a revolucfln fiefln.
vlctorltiea e ile qu.' . ra cIiiiurhI i a pre-
ildir ao no*o ministério seguiu pvr»
1,1-boa com sim .-po-a e o dr. Paulo
1-aicAo, no com<M>lo napiilo d" dia fl'

..nfliol
li .lho, o dr. JoAo de Frclta*. se
tiador reputdlcano. entrou na «•arrua-
getu. I-.-4JH rou que n corri l'ir flcae-
„. deserto e. entfln, n»«»naindo fl pnt-
tu do d leionrtliuen-to em qw viajava
n -r JmI.i fli :ns min o futuro ml-
ni-Uro dfl Jusglea, .mccou do Im.Im» ujiiu
pi st o 'ii " ParabelliHii." e vl-iunlo fria-
mente, descarregou quatro bala- maira
o prinldcntc do mlnluterlo, attlnglmlo.
o no frontal, na cara, num pu'-o e ih.
iHUiitino. ljngi» *»guld«mente ao primei-
io tiro. o «r I'atilo Inlcflo aram;ou
para o ni'iw iiiail-.. prctendepdo de»ar
mal-o Nflo o conuegiUu Imnn^diata
mente e, praticado o at.tiiitmlo, o dr
Joflo de Krelta# exclamou :

I!ii > ntri-go a arma, que Jil c^tfl
df-« .ar regada, 1'nlclo

A i's<|si<*a do <r. Joflo i bairt*. que
fiem -ereiio, ixvnindo--e cm sitn^ue
mima crlw de dewapi-ro, stlrmi -• «o
eugier--...r de seu marido, arrancando
ih. inerte dos cabcllos dn barba. Oii-
tr. * pn»*vagclros as ciaHram batemlo
iijr.nn-nte no dr Joflo de Freitas, qt*
fid pre-*> o eoiirboio parou no Kn
tronem immto, e a lil foi o criminoso en
trecih- fl- iwiotoridHde-, num qtmnt es.
t..rin «|e Inconseienela Segund" i re-

íatoalo século, iitn
mia ma flseal.
saíier dn crime,
põ* n c*-pin•-•ardil fl
cara e desfeclaiu,
ferindo o dr JoAa
de Freitas numa
p.-rna. Notn ocm-
idflo. um offlelalda
Infantaria vinte
dois. que .etu*a s

fnier a guarde
«le honra ao» inl-
nlstros. dceiiitmi
nliou o espada t
tomou o pr>s-o eot.
a <ua protwcflo |
imi« oiitr.. t ro par

tj» e .. dr. Krattai" enhlq redond unei.
t. uiort". fleiiuib' ea >joi r fl dVpos çfl,.

lamllln. para Mi,, «cr feito o enter
ri- Concluído cate lancc trflelco,
iiiiiIkiIo eontiniioii a ma innrcha paru

a ••pitai, ciau • sr J«iflo « haira* míd
t.. ferido Ao cheçar a fampolide, a

serenos, que fonsem generosos nn vlo»
totla. pi;a que o piiz nflo s.ffje-^e
com tlimtlltiis que vlee-e a dinr-se Oa
civis con»id-«bs e di-p reui es. ar-
ma- nee mAiw da- auctorlíkHle~, n
pn-sari iii-». a fnxel-o. A -ereiiblad*
de-« •Ia lieiiefii'"iiMUitc sohre tanta agi-
tneflo. No enrtanto, actos i ninji ietien-l
veie. po-to que la*tlniHveie. -e prati-

I carain ainda. IVirom a.-saltada« a» r»'
lacMV- do IHh. da Niifdo do Intmn-
ifirulr. nrgfln üo *r Machado Santos,

qu,. tntnlnvn ç-ífl
pneo a imrdn di
uni iia* io «le guev
ra—sendo <|e-trul-
das. Houve eguab
mente a-oailtos A
casa do dlrectoedo
IH», ficando pnr-
te dn mobília a-
variada, A ca-a do

engenheiro Kerrd-
ra de Mesqulta.cu

de Pfllvx
o>nde o
iiemar-

CMieelro.
i aodllbo
Chico e-tev,. lie»-

piilado. ao i' I u b
lauramachico e A Liga Naval Mu*. a
tnniquiHiliidc restat^clec^'U-^•. am*
riubairas. ven«*adores, e o* clvl* baua-
raiu fl -m» couta o policie monto de
Lisboa. vl*to que a polida ffira qn«

#«1 t«lr. pi>f»i poloe revolnrlonarl^.no
otrquv ao governo rlvll e As 'e.-quw-

dra.-, c-tando ainda mais de quatrao-n-
gumtliiis dejblo* o chefe liarln

-a foi nmrto c«an um tiro, quando *a.
bla do Buvcrno civil entra ou seu* ca-
ptore*.

Kntflo. foi possível aierlgnar a vl.
«delicia da revolueflo. mais Intcu-a d>.
qu-- a qu,. demoliu a nmnarebla O»
mortos, nn sua maior parte de popu.
Irner- que ftp bateram contra a dle

ostfl *' jiitlnilo n sua t ' i i i • > - d-
« ret — dlitatot lne- foram a-bo' ! K. To
iiAtram snrainent p -e cannirai
ii . nlclpr.i- d' -ol> :da-. r. iiiti -•' iram
st c- fi.:i:c-ci< i arlns d"io!tfido inan
datam--' eusiii «s -vndicnn ia- qu
r.flo terP.o qua'qmfr effeito ! mu
rfi ar.^ de-ej.l . Ml qt!.' .1 < d' II | V

in. rtu-.-i' 'li' N um i ei '¦ . - uni
onl«tas d«*lll: — -*I¦' 118 t'l>' ¦. Ipi. I • • pl ¦•
e-.e. -erflo Julgr.d'1- pe'o IrilMlUIU- <M
e\llli*lns qiw vulto rn m no paix p rf-
fi ifo da nurnl-tia, d - pnar - m A«
elclçfle- nflo s' i"flo iiddindio leali-an
cl i -• • ro dia -cie do no z próximo
ui-i tiAo -oireveiibam dlffb d.ule»
O g vi mo foi recMiilinido e aeafade
»eh - qr '. ii.'l.«to: aai a V ¦ ¦ ' s-iV' O

dr. José de Alpolm, «>tfl •*¦!> a
«Hiirrla do »r. dr, Hei i linu M icba

• mil -aa caea. paru que . p"iiha•d« ui <lo mini-terlo. depol- le me
Ihotar da »ua do«-n«,-a A Ib-paiiha *

in i' • proteger os lnten*- e« d»«
nacb nu -, enviou uma e-sjuadrs

p*-'tà do I" e» unidade- para •> 'IV
Jo. K aqu* tem o* tn. us unigo- um
esuiiM da revolueflo. que d ura li ti
imltr • Ia.ri:-- alarmou o |»il/. \ nar

utneios do JiiUN vi. |'iO l OMMiMü lO
Km t-rlo i i-arfo, toquei em t. I ie
iont-1» . - ncl: -

.Ml1 fl «ermiti.i em que outra ver re-
nmtr> ima» a conversa.

Triste

acontecimento

Foi aisasiinado um

grar. !e poéta

iwnr JA n cento e vinte
a perto de quntrm-entos.

! O* hospitai- de Lislwa ea

tu<iura.
o- lerUl.r
Pm borrar
tfl«i cheios

Vo prlnrljilar a necAo occnrreran,
no- navio» de guerra «cena* teus ro
ea-. Nn 1'uaco dn (Jiima, como o Com
mandante, «r. As-
sls» amlIloqnlsÍKss
oppAr-se A reTol-
ta da marinheira-
geni. foi morto s
tiro. e natro tsa-
Io aconteceu s um
sargento. No .tf.
m irWitr Itri», o
«ommandeute, st
Num* Kl beiro, pe-
Io motivo JA es-
posto. Hi-clnu ii
umn bala num

brneo que tcvr.da
lhe aer amputado.

Foi do 1 i•*« o do
Ouma que o «r.
Lcotte do llego

dirtiln o« navio*. n«i ataque contr*
a- foraas que *<• Imtcram pela «lirta
Uurs. ' i

O movimento—que c«tava nm
eHtraiim-nte preparado, eom o corta
daí- linha» t. Icgmphione e teb phoal
ea-, ealios rubtuarinos e doa caurlntio*

It. i' ch.tiedo pelo senador Wal«
ihIo Leal.
¦IikUi ihi i mu tuo Fifineirtdo. Antl

d> pivtail" federal, tem sido elcltc
i ^ul-laliHa- conseriltlvas. \dvoga

(•' nllcchlo pelo- -eu- IIHTIS 1 Itl»-llt•-«*
: f- sionaes; foi escolhi.Io pnrH a com»

e-sp. ei||| d" O.KÜgO elVll >' par»¦ I i "diiío penal militar Pertence ao
If chefiado pelo senador Ivplta

i>. Per-soa.
O» Im i uo -Ir lllinqiirrtfuc. M.slU-o e

>¦ '-alistu. Pela primeira ves tem In-' -.. na cam-ira fed.-raI. Foi profel-
nunlclpal da capital parahylutua

. tence ilu 1" l( i-iieflado pelo
enador Kpitaclo Peimoa.

i comi iêco i amillo dr llollnndo.—•
I I ••¦ I' i- Miiiii *ez re.lelto de
ut.nlo fl cnmarn federnl. Tomou parii' i• "it ' d,. 1K'.i:í e na expedi
' de i inulos como nwdleo tnllllar

• P-.-to de tenente-coronel. Per
o I' It. i . chefiado pelo -e-

1 r Kpitaclo Par-sõa.
inl.ii l.nn-i. (tacharei. Pela se-

d i * ez ligre»*4t r i «'limara fede
I h"":ado ti" Itln. Pertenre ao

U « chefiado pelo >euador Kpita-

Aiinunciou-nos o telegraplio o as-
aaasiuio em plena rua. de Aninha!
Theophllo. o poeta castigo que. es. re-
vendo uma obra perfeita, declarara
em aua primeira pagina "neste llt

nAo ha uma obra de artista . em
auna pnglnan canta deapreoccupadu-
mente um poeta". Ksa.i» palnvraa
bastam para definir nquelb* mi*leito
espirito de eleito, que tinha, para a
mlaeria do meio de hoje. «> pesai mo
defeito de ser bom deinalç E i*>r leão
morreu. Ignoramos as causaa que
motivaram o crime.

O fallecido «lelxn x*eraoa pmnuncla
doa |»or milharea de boccaa em todo o
Brasil, notando-ae. entre os melho-
raa. as quntorse rimas «la Crgpnha,
cuja |Mipulari«lade aó t «*ompsravel A
das Pombo*, de Rnymundo Corrêa.

Intimo amigo de Alberto de Ollvel-
ra. o mestre Impeccavel do pnrna«ia-
nismo, Annlb.-.l Theophllo N»en A lit
teratura lutcional n suavidade mar
ga da a ffimna. subdividi^ em Muna
frrailla e Folho* dr um por ma Re-
sentem-se o* seus veraoa de um es- , , — . . . — . _rlnha Rentrls de Rrltto Quadro*,trnnho peaanniemo a alegria dellaa | |ha do sr Eucherlo Quadroa. '

MANAOS SOCIAL

Annlreraarloa
Fasem annoa hqja :

-> —? A erma. ara.
-D. Demetria Ribas.

W-+- amhortnha» :
Annlta Carvalho.
Clella de Sousa Mello,

llonorlna Santos.
^—?- A menina :

•—Llla, interessante filha do dr
Francisco Oomea Malvelra.

Oa meninoa :
Luis Souza

—Oclavio Marinho CiuImarAes.
->- O a senAorei .

r>r Agenor de MagalhAea
Luis Oonsaga Roaas

Francisco das Chagas Ferreira.
-Monsenhor Luis Oonsaga «le Oli-

veira
Tenente Luis Pinto Palhano

Adriano Alvea Braga .
—Luis Osório Verqoaa.

Florindo da Silva Moreira.
Dapnraai
Revestiu-se mais uma ves de rnro

«•unho de dlstincgAo « elegancia a
aoirie dansnnte effeetuada, ante-hon-
tem*aa reaidemia «Io ar Alfredo
Ferreira Braga. |»elo Club Myoaotti*.

O imtle. que teve Inicio As vinte a
unia homa terminou Aa trea horaa
de hontem. sabindo os convidailoa,
as.so«'ia«1oa e o noaao representante,
umios pelas genliletna da coinmianAo
do referido club Tocou A porta
bniida. dn for«;a policial.

Ksponanea
O sr. Benedkto Marenho de Car-

•valho, commerciante de noesa pra-
solicitou em asamento a aenho-

tir

aobrí" na Mot/oa* arrretaa, aaaevera
que merecem aer lidos, porque ilra-
cante* ilr uma alma aimplea, senti-
i ri e casto, baalam que venham an-
rrohii/oa rom a phanlaaia aurt-día-
pAuna dna sonhou virginue», pura
(jui aejam bem aentidou, bem com-
prehetulUioa.— MANIFESTO AO MhEITORA-
DO l»0 P R C. MATTO-OROS-
SENSE. -O dr. Octavio da Costa
Marques offereceu-noa essa Interes-
aante peça i>olitlcn. apresentada pelo
general Caetano de Albuquerque,
eleito prenidente para o quatriennlo
de tnll novecentoe e quinse a mil no-
vecentoa e desenove. O problema do
fuluio do vlalnho Estado eatA eslu-
dado proficientemente. O general
Caetano de Albuquerque analysou as
causa a que levaram A decadencia o
mro negro, a InstrucçAo, Instituindo

i rat olu o/ficio, a industria pnstorll.
a agricultura e, einflm, uma ligelrn
synthese sobre o que aeja governar,
affirmando que a ordem è a pnrnnfin
nnicfi <ln prosperidade ao< inl.

Í»Q »Wâ»Hi mnr«í<ir9 nn-
mero» um e doía.— Enviado* pela II-
vraria Acadêmica, estabelecida A rua
Henrique Martlna, numero vinte e
trea, re«'ebemos os doía primeiros nu-
meroa deaea esplendida revlata Jurl-
(Ib-jv. que circula sob a direcçâo prln-
cipal do dr Almachlo Dlnis. Os nu-
meros preaentea trasem nítidas pho-
tographiaa dos dra. Pedro I»aaea. ml-
nlstrn do Supremo Tribunal Federal,

'lovis Mevilaqua. nonaultor Jurldl-
co «1o mlnlaterlo das relaçôea exterlo-
rea. )

A PREV1DENC1A.— Es«A em
nossa banca de trabalho o numero
quinse deaae Jornal propaganda, tra-
sendo bfla colInboraçAo e demons-
trando o adiantamento da caixa pau
lista de PeneOee e Peculloa.

DIVERSÕES

Tkntm, iluaifc daH m

rnLTTWWAW*
CorrerAo. hoje, na* duas *e*sAe-, O

grande tnremoto de I rassano, ma-
unifico film aatursl editado p»'ls E-
elslr e O nume! de dra na de a-
v. n oi raa d«* Mllano.em trea parte* e-
iiiocicuanti*'

No psfcco. ISM.ri^ar, daetto pelsa
n-horitas Maria e floaslls Pombo,

ll ut Tlti', csmsmets por Marta, Pa»
rapara», pela graciosa Rosana e 0 sal-
iludo e o powinho. cancooets brsalM*
ra por Fernanda

An senhorlnha» Pomhn ato verds.
«ielr..mente uma helllaainia ravi^scAo,
ninai ManAia nAo tom vlato ni**tea nt-
il.no. .r|.iM Frn IWMgrtS
nri-i nça nqid e t<*loa devem aprovei.
t.ir tento* felltea
pro|»oi< bmadoe pelo Polytheama

nngo«
R<>*n» f"tnea, dramathAa fermldsrd

de aientura* poiKMãs em duss par-
te- de P*>çlii, ^ Pip a#a Pasaid, aee-
nn itnnlea" d.1» ãavols. coantltu in

rganisado para %oJe, aa«

-wv»v

Coisas policiaes
FA7.END0

FITA8
O kírnalelro JoAo «'aaemiro Fer^gl-

n. ren.'ente * rua Luis Antony, an-
títví iiunten . ii inpletameiite em»
brii p ido lomiiando aqui e acolá.
Fo' ti»nou*l«lo. i<*. um guarda civil,
|».1-1 -i x:.11ii-* «Ir. segunda delegada.
UM IERRAHRAZ

Flrniino «te o-l virou bicho, hon-
tem. A \ib - ni.n «l|i.il E chegou a
roupa ao |iello ila pobre ila ea|M»a
Maria Roaa E no qualinar «Io aot
daa quinse horaa. .Ioí\o de tal. Vulgo
Cabellririnhn. que imssMva pelo local
quis Intervir na questAo Sahiu-lhe
caro o gesto bumanitario. pois, o far-
rabras do F'irmino surrou-o A vonta-
dlnha, deixando-o de corpo mola.
8urrou e evadiu-ae. emquanto o ma-
dlco legista Julgava grave oa feri-
mentoe de Cabflletrtnhn.
OUTRO FKRIiAUUAZ

Joaé Contornl avanqou. hontem,
por damala na agua qua paaaarlnho
nAo bebe. Reaultado da prevêr ; em-
briagou-se e eepancou a amante.
Resultado final: foi paranso xadres.
CINCOKNTA

LOS AS
Foi em quanto a policia multou O

belligerante Joae Elias Mathlaa, qua
nAo quer convencer que é prohl-

bblo ne andar armado neata tuy^a de
Chrieto.

VARIAS
Na reunião hontem. no Ideal

Club. da Aaaociaçdo da Imprensa,
foram feltaa variaa emendas noa ea-
tatutoa até o artigo sexto, ficando
marcada nova reuniAo para hoje, Aa
vinte horas, no theatro Amasonas

O JORNAL publicaRk, amanhã,
o quadro da arrecadação do Theaol-
ro do Estado, proveniente de direi-
toa de exportaçAo sobre produetoa
amazonenses conilusldoa pelo Bahia.

O dr. Lauro Cavalcante fará
o plantão medico da policia, durante

preaente eemana.
?? O coronel Raul de Asevedo en-

vlo.. no* ura* cimitir eoir»rr»^inlean-
do ter assumido, em dsta de desenove
do corrente, o cargo de.adminlatratfor
doa rorreioe. vlato haver terminado
a licença em cujo goao ee achava.

E-noe immenaamente grato
regletrar aqui o succeaoo que alcan-
çou no Maranhão o arhopp atnaw»
nenen, fabricado peloa Induatrtaee
ara. Miranda CorrAa e companhia.
Homem tivemos oecaaiáo de aaalatlr
ao embarque no vapor Ba Ata. de dn-
coenta barria de trinta litros que.
peloa ara. Sun toa, Sobrinho e compa-
nhia. daquella praça, foram pedldoe
|wr telegramma. tal o magnífico re-
aultado que alcançou a primeira re-
meaaa que aegulu pelo Pord, em tlin-
ta e um de maio ultimo.
—e+ Foi nomeado o primeiro tenen-
te Arthur da Crus Parreira, aaalatep-
te e ajudante de ordena do oommatn-
do da flotilha do A ma sonsa, aendo
efonerado deaae cargo o eeu oollega
Olivar Cunha.
—?? Por acto do delegado fleeal de
Matto Oroeao foi graduado no poaee
de alferea da companhia policial de
norte o primeiro aargento da meemg
unidade Hamilton Moreira.
—e^ O ministro da viaçAo, A vleta
das informaçôea prestadaa a l ss»st
to pela inapeotoria das Wetradaa
no pAde attender ao pedido do p>ve>»
nador do Amaaonaa para a oeaãfta a
eate Eatadrf de predloo de UaáAa. en
Porto Velho, que ee aa
padoa e entreguee A
eetradas de

e# Km companhia da ar. Jate Mg-
ranhto. encarregado mm eomsdgAs
do serviço externo doe Correi oa dagle
Ratado, o -oronel Raul de Aaevede
visitou a lancha poetai Urio de 0t-
queira, elogiando o eeu efltado d»
oobaerveçAo. tendo sido improeleadg* .
aa occnaiAo, uma pequena egeuraB»
na bahia do rio Negro.
—e+ A agenda fiscal da vllla de
8anto Antonlo do rto 1
metieu A IH
neata oapltal.
Mie aaq

¦¦¦¦ladaiia re>
¦ada da Matto Oreaee, -

¦pare oohranoa. dlvm. 1
¦ Importance total de 

J

N.R Os elementos aqui reproduzidos representam um trabalho do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas e do serviço de Arquivo do JC.
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Aaleea AaaTdo • Cem to Amazônia LMa
^ Qyimim

C R OoflõüvM
ClkHMltot
CereaMata Afta Plereata LMa
CoumtoM Ú9 AMfiwntot PipMon LMt
AM — „ |,|,| A Im li li ria linf I Mawni untuimi 0 imponsoora um
¦* 1 in .a,*», -*- «¦ «-¦- - ^ - * * »-*-
MfnN MMIRI (¦ WN2DIWI riww. LnI
Daprol Dtetrih to Amazônica Pito. lide

JtoWtoltoni • W«t faaanlaçliee M N Uto

O M CondmçAo • Comérolo Lkta
IndMria Comérolo • Rap. 69o Lázaro LMa
J A Deooraçôee LMa
J K Fenagane LMa
J M to Mm tuparmamado LMa

ai 
Luiz CManoa

J to Moura
Joaé Ribeiro Ptnlo
Joaé Rotorto Barro* Nunaa
Joaé Rodrlguaa da Silva Júnior
Joaé Radrígua* da Silva Júnior
Lusitana • to Souza
Lula ttoarto H doa Santa*
M do S Qonçafcas Bocarra
Mancai to Silva Olaa Filho
Manoal da Silva Dlaa PUho
Mauro Sérgio C doa Paaaoa
Manu Ind a Com. AHmanloa LMa
Norlo Forte Segurança • Patrimônio LMa
PadUha a Cia LMa
Prisma Taon Química a Ciantifica LMa
R M N D Ollvalra
Raimundo Braga FHho
R acatai Rapraa am Tatooomunloatéo LMa
Ranalto Oliveira Silva
Sérgio to Ollvalra Cordoao
Slnario to Alva Naaclmanto
Suprinorta Comarcial LMa
Vlotar H B Mandaz
ZaMa Maria Viana Maio

102.17M
M172SW
301.632/6
202.176/8
301.644/6
301.684/3
302.086/4
301.347/2
302.0BB/2
302.0*4/0
301.874/3
302.112/9
301 .6806
301 299/9
301.2SS/7
301.930/6
302.127/0
301.773/7
301.663/8
302.063/6
301 326/4
302.143/2
302.170/0
301 .666/9
302.120/3
302.100/9
301.702/9
302 080/0
302.141/6
302.140/1
301 265/4
301.969/6
302.111/4
302 090/9
302 091/9
302.106/9
302.126/2
301.746/6
301 406/1
302.073/9
301.948/7
302.079/7
301.606/7
302.166/1
301.617/2
302.046/0
301 9S9/1
302.124/6
302 044/4

Vala» (RI)

102,34
107,11
93,00

200,00
SS0 AO

3.960,00
.273,93
1S7.1S
44,90

1.491,00
9.110 AO
2 073,30

700AO
19007,90
17.992AO

3.940AO
129 A4
206,00
110A0

2.622,00
9.220,00

123,23
112,22
266,36
SM AO
>03,96
279,00
299,94

31,02
40,29

192,26
939,00
240,09
207,20
213,72
397.00
119,70
3S7.79

1.900,00
210.01
96,94

1979,00
193.99
31,02

292,00
32,33

1044,06
525,94
97,99
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CARTÓRIO DO REGISTRO DE PROTESTO

DE LETRAS

MANAUS-AMAZONAS

TERCEIRO OFÍCIO

EDITAL

Em mau cartório na Rua Joaquim Sarmanto, 419, acham-ee para aar protaatadoa

por falta to aoolto, davoluçto a paga manto, oa titulo* doa sacados abaixo
discriminados, cem aaua raapootlvoa débitos, a como oa davadoraa néo foram
anoontradoa naata cidade. paio praaanta a to dlratto, da acordo com o Parágrafo
Único to Ari. 993 do Código CMI a o Ham IV do Docrato 2044 da 31 da dezembro to

1909, ficam inümadoa a viram pagar-nos ou noa dar aa razóaa porque nào o fazem,
ficando doado )é notificados to aaua protoatoa, caso assim néo prooadam dantro do

prmzo legal.

A M da C Evangaliata
Alcanlr to Souza Maquina
Alclnate da Olivaira Holanda
AManlr Faitoaa Paraira
Bnimada Calçados LMa
Calin Serviço» a Empraandimanto LM*
Co* mo* Vldao OravagSoa LMa
Dapral Distribuidora Amazônica Prod LMa
Olmaaa indústria a Comércio do AUm Ltda
Dimaaa Indúatria a Comércio to Alim LMa
Efoa Comércio Proto Mada Hoopltalar LMs
E lia na Alvaa da Silva
EHata Soaraa Coalho
Eatorll Indúatria a Comércio LMa
Indúatria Com Silux to Amazônia LMa
Indúatria to Calçado* to Conf*. Copa LMa
Iria Aaaaf
Joéo Mondaa da Fonaaca Júnior
Joaata Flguairado Slquaira
Joaé Inácio to Oliveira
L F to Souza Nato
Ladrimazon Ind. LadrHhoa Amazônia LMa
Luiz to Abrau Cintra
Lupha Empraandimanto» Conat Civil LMa
M N Almeida Chavaa
MSS Ipiranga
Maria Wllma Santiago
Mario Jorge Moralra to Paiva
Matra Máquina* * Trator** LMa
Matra Méqulnaa a Tratoraa LMa
Milton Az ovado Souza
MurMo Cavatoanto Campoa
Norcrop Comércio Ropraaantaçôaa LMa
Óttea Pupila Frandaco M F LMa
PV to Farta*
R C F Rodrtguo*
RonMdo Oliveira Silva
firatif Ltda
SorMirtM 8#f lif^lçoi Tto Lida *

lnyil Conatruçâo t ComérdoLMa
SMnay to Ouairoz Podroaa

Jony Medairoa
WaURr Nonata Forralra Cava loa nta

Protocoio Valor (RS)

1 059 423/0 979,39
1.059.447/7 479,94

1059.360/0 119,72
1.059.297/9 135,93
1 059.190/7 132.99
1 056.342/0 117,20
1 059 403/5 2 040,00
1 057 599/0 17.992,90
1.057.977/9 991,79
1 057 563/0 7.936,94
1 057 993/7 47S.44
1.059.424/9 350,59
1.057 924/9 1 720,00
1 059 422/1 366,62
1.056.237/7 91,gi
1.059.415/9 99,09
1 057 975/2 190,00
1.059.290/3 32.500,00
1.056.025/0 199,00
1.059014/5 11.124,00
1.059.399/5 939,go
1058.194/0 109.50
1.059.425/6 331.07
1.056.327/6 80,66
1066 464/0 230,84
1.058.453/1 625,25
1.058.269/0 2.959,20
i 099 5W9 1W 7?
1.059.177/0 1.200,00
1059 179/9 490,00
1 067.779/0 173,79
1.099.222/9 201,99
1.098.370/9 961,00
1058.409/6 95,93
1069.432/9 770.04
1.066.295/4 971,32
1.098.442/6 48,51
1.066.306/3 100,00
1069 346/2 203,20
1.069.319/5 340,00
1.086.031/8 519,00
1.069.393/7 979,90
1 056.407/6 143,00
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fcm— ,41S.|«ito*i aaparaaarprataatadaa
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atodkoto, toacawa oõmol
OitoatoArt.SBItoCéd^aOMIootoMlVtoPawataltoétoSito^¦¦NijÉwnfl

AMaa Jaaua Cantaaaiaa Lata
Adamir Farta Lima
Aigamlr: Niaawia»aaa W>a
Ai»®n® 2fty

Ait TMat Pndufloa Ula
A via Paaaa

¦¦¦¦¦¦Haaaiaa Arm*
^^^^^HiaAmaMnW

taraalHfl

»!

¦¦Çawah_Õaitoai léaaArmarlnliaLWa
Cariai Cam CanatoMB^^H
CléuOi MÜrtt Ltiw
Ctaudamlra P M
Camaiolal 9ia Franaiaaa LMa

¦b Oarata
¦ Prada AHrn ParmaLMa
¦toaSIlM

o a uma Lwa
DamMlPalM^^^^H

LSãp a Cawaarv LMa

Pranalaaa 9 Haaalmaim Vaatuário LMa
Fianaiaaa Mia LaHa da FiaMaa
FranHaaa NNa LaHa da FraNaa

99147710
WS30I0

Franalaaa HUa Latt
0 P WawMaiai*» l
OaraMa OH aa M*i

FranaleeeNMeLeWedeFre#aa ¦
M^toMMLMadaFiaNaa H

BHHHTdaitoura H
Hatan aa 9üva Paraira ¦
nwvn !¦ WVI rcrtlrl H
Hlran FKIaala Oiaa M
Ida Carmam da SHva^^^^^H
Ma Carmem da SHva^^^^^H
Ma Mana Cardoao LaÃo^^^^H
liwaaitaala a lipnrlavlii HB LMa

i Jatam Cem a Raprea LMa
^^^¦Oomeae de Amaral Nato

4a Silva Padro
Jaaaulm (
Joaé da S

Souta Rocha
iPaçaat^^Bi LMa

LOIlnVR nnw RN
Luís Joraa Rotfrij
Luiza Cnagaa Fa
M A da Oüvaira I

KOAvtof
Kit
Lobato VMaa Comércio LMa
Lorittau Amai Ind Cem Tlntaa LMa

Redriguee Cardaaa
Ferreira

... -ÍMÜ»
M 0 Bittencourt J C Droçana Manoa LMa
M Paraira da Rocha
M Paraira da Rocha
MSS Ipirartf a
Márcia Criatina FontonaHa
Márcia Criatina FontonaHa
Maria da* Oraça» Silva Haddad
Maria Olinda da Souia Barroto
Mario da Souza a Silva
Montomar Ltda
N B Conatr a Comércio Ltda
Paulo Haidam Paraira
Pedro Cliaa da Oliveira
Praata A C C S/A
R M O Canto
RMNOOliveira
R TeMIra da Oliveira
Raimundo Lúcio da Sikra
Raimundo Nonata Ooruaça doa Santa»
Raimundo Nonato Machado Farraira
Raimundo Nonato Robouçat da Lima
Ramaaa Thaodoro Bandeira
Rocinaldo Piodada da Lima
Ro»a P da Silva
Roaaneele d* Silva Xavier
Santa Maria Comércio Ropraaantaçôaa LMa
Soianga Fariaa do Olivoira
Suprmorte Comerciei LMa
Tranapoitadara da Amai Sta Antônio LMa
Tra*nor Méauinaa a Tratara» LM»
V M Matoriaia do Conatruçáo LMa
Vara Rapina Baliano Miquitoa
Viana Auto Paçaa LMa

Valer (RS)

931.79

¦
24.94
42,27

SM,94
19199
949,00
9M.99
901.10
779.00
290.00
191.71

79, M
21,43

*91,94
249,93
499.00

92 00
109,20
99,10

2977,00
179.00

99.00
1 201,17

280 00
428.00
280.00
280.00
428.00

18,00
1 300.00

187.55
81,88

450.00
450.12
424.20
303,48

3 800,00
15,75

138,82
138.82
221.48
231,00
286 00
104,00
242.23

702 00
1383

834 38
50.24

180.48
241 00
82241
117,38
211,52
279,00
245.80

81 86
100 00
340.00

350.00
454 46
600.00
460 60
66.23

177,64
513.64

25 83
53 50

137 52
131 40

38 79
456 63
11600

75.00
12.00

715.26
5 088 57

24 85
464 00

16 83
400 00
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CARTÓRIO DO WWTWO Bi PWOTftTO

DK LETRAS

MANAUS-AMAZONAS

TCRCdRO OFICIO

EDITAL

Cm rmu oartòto na Ru* Jaatoln BBiMMto, 41S, ¦

wwwifffifi^Rwrai (MPVSI BVIM 9 oaaw ^^a ^^MBa

StoeetoW MJ^CtoJoCMI1ootomIVtoDeorelaWd'to'll'dTni'iTjhato
1 SOS, Scorn inSmado* * vlrom pagar^na* an Ra* dar a* r*cdo* p*rgua nS* * ftSRS,
ftaanto d**da|S notlftaado* do *#u* prataatao. oaoo aaolm ttSa proooSMitatota
prazotogol.

Noma toOavetor Protocato Vatar (NS)

Adamor Barbooa Mote 1066.266/0 NJ6
Agnaldo C to OUvaira 1066.3S1/S 114JS
Agro Votartnirlo Santoe Oumont Ud* 1096 3MV* 4BJB
Artodno Aleandre do Maura 1068 572/4 336,41
Bmmada Ctafdaa Ltto 1066.9S3/7 346JS
Camaigo a Rodriguoa Ltd* 1068.6784 166 JS
Coramd ComOrcIo Roproa Imp o Cap Ltaa 1066.323/3 M47
Dantl Nunoa Mac lei 1066.667/0 ISM
Diatribuidora R N da* Santo* Ltto 1066.402/7 4113J3
C A Mox Importodor* o Cap CM Ltto 1.066.361/0 172.S2
E Aguilar Lope* 1S66.4SM 1.673*
6 Soars. Cooto ' 1068.220/1 762JS
EdMh Fagonba to Matoiroa 1066 61M) 206JSS
Ednay CoMho Mar 1059 577/6
Cdaon Qenorooo da OUvto* 1066.2244 221 to
tlcto doe Santo* Urn* 1096 366/9 366/92
Franotaoo Lopao da Coota 1066 567/0 64,72
Frandsco Roginaldo da SHv* 1066.616/1 236jSB
Franciaco Raginaldo da Silva 1058 614/3 171J4
Franotaoo Raginaldo to Silva 1098 813/5 161JB
J 0 Braga Coota 10SS 832/1 166J6
J M Silva 1056.306/6 8966JO
Jeaae da Silva Naia 1096 548/1 40JB
Joe* da Nazar* Peraira Barboaa 1 058 362/7 207.70
Joa* da Nazor* Poroira Barboaa 1068 361/6 166J0
Joe* Matiaa do Abreu 1058 566/8 266.76
Joa* Nodriguoo Morooa 1056 366/3 867JB
Lazara Moroira da Silva 1 058 179/8 112JO
M do S V Alvea 1058 462/3 141JB
M L Soara* to Souza* 1058 299/9 141,77
Macroang Macro Enganharl* Ltd* 1058 927/5 ISO JO
Malrlvan Rodrtguo* Oom*» 10SS 273/3 21SJB
Man Acabamanto Ltda 1058 304/7 3966,47
Oficina Alan Ltda 1068 343/8 371 JB
P V da Fareiaa 10M.510/4 1919,00
Paulo Fernando da Otlveira Alvea 1 059 966/1 636JB
Pinhoiro FundafAo Ltd* 1057 362/0 136JO
Promap Comercial Imporladora Ltda 1 058 518/3 1 02996
Roan Novaea 1058 564/8 100JO
Sinerio da Silva Naacimanto 1 058 271/7 2S2 JO
Suprinorto Comercial Ltda 1058 164/6 2.306J6
T da J C Marlins 10SS 347/0 2 000JO
Vania Cabral de Arau)o 1056 549/0 246,01
Waldenor de Vaaconcelot 1068 362/6 163,77
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CARTÓRIO DO REGISTRO DE PROTESTO

DE LETRAS

MANAUS-AMAZONAS

PRIMEIRO OFÍCIO

EDITAL

Em mau cartório na Rua Joaquim Sarmanto. 419. adiam-»e para »ar protestado»

por (alta to açoite, dovoluçSo e pagamento, oa tituloa doa «acadoa abeino

diacriminadoa, com «oua reapactivoa débitoa. a como oa devedor»» nào toram

ancontradoa naata cidade, pelo pra**nta * d* dirnto. de acordo com o Parágrafo

Único do Art 693 do CMigo CMI a o tt*m IV do Decreto 2044 d* 31 d* dazambro da

1806, ficam intimadoa a virem pagor-noa ou noa dar aa razOaa porque n*o o fazem

ficando d«*d* j* notificado* do »»u» protoatoa. caao aatim nSo procedam dentro do

prazo logal.

Nome do D*v*tor

Afonso Lobo Morosa
Cantro to Controlo de Rtoe Ltda
Ca*ar Roberto Corqueira Bomfim
Conf erra Comerciei Lido
D to A Feirazaa
EramKton Alvo»
Frandaco Nilo LaHa da Fraitaa
Frandaco Nilo leite to Ftaitoa 

'

Frandaco Nilo Leite to Freita»

Ida Oraç* Borboaa do Oliveira Vaeaüi
J M Nogueaa Nobrage
Joaquim Moralra Martin*

Joo* Ahrea to Souza
Jo*a Farraira Alve»
Joaé Louranço Oadalha
Marta Lady EHne Mata
Oa*a* Souza OU
Praata A C C S/A
Ronaldo Alvaa to Carvalho
Ruth Valente Rala
Sandra Marta Raaton Alva* OuimarSas

Terr* CtMiro* o Pre**nto* Ltda.

Protocdo

302 249/8
302.332/0
302 391/9
301 999/8
302 259/7
302 204/8
302 295/1
302 294/3
302 293/5
302 389/3
3Ü4.w5ÂÍS
302.212/9
302 050/9
302 305/2
302 392/9
302 291/1
302 390/7
302 333/9
302 394/2
302.391/5
302 068/7
302 186/8

Vdor (RS)

155 37
600 00
264.89

190 00
499 20

98 46
428.00
428 00
280.00
228.54
'.50,14

142.46
90 33

475.20
048.87
16.93

103,14
900,00
119.95
199.97

36 000.00
374.29

KtodaAmMonaa
¦p*6fraf*4*da

^pooratone
^|SoMMaam
•MjgliedeOowa

CROWN CORK DA AMAZÔNIA SA.
COC/MF N* 04 880184^0881 <42

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 1881
a

DATA, HORA E LOCAL 28 da abnl da 1885 aa 15 00 horaa na aodi
It»jt» 9H Ovtnto indu»Vwi Marechal Castelo Branco na Cidada Se taeniui. I
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA diaponaada a convocaçAo not tarmoa da art 124.
La< da» Sociadadaa Anônima* Praaanta a total idad« doa actomalaa conformo a
no Livro da Praaança da Acioniataa. MESA Praaidonia Joaé R*o«ro da Cunha Nata, I
Antônio Félm da Araújo Cintra OROCM DO DIA (a) formalizar a tranatormaçfto I
subsidiária intogral da Crown Corte do Braaii S A (Rôlhat MotAkcaa) (8) par r
Cork do Braail S A (Rôlha* Matáticaa) mantar maRarado o estatuto aooal a (o) par a
Crown Cork do Brasil S A (Rôfftas Matakcas) ratificar s a>aiç8ç daa momfctoa da Odatarta
DELIBERAÇÕES (a) por unanirmdada da votos dos praaantaa datibofOM-aocomarlere Saofadada
am subsidiárias mtagrai tando am vista a aquisiçáo da totaiidada da suas açôoa por Ciown Cor* do
Brasil S A (Rôthas Metálicas), (b) por raaoluçAo do Crown Cork do BraaH S A (R68iaa MatéMeaa)
daiibarou sa mantar o astatuto social na varado ora vipanta (c) por roaoluçéo da Acianidla. ratMoar
naata ato a aiaiçAo dos Oiratoras da Companhia conforma daiiboraçéo da AaaimBI8ia Qaral
Ordinária raabxada am 28 d* março da 1885 Sra Oacar Fadancko Lack Joaé R*oro da Cunha
Natto Nalson Ulisas Soto Viiiagas a Antônio Cantoro Loraruo ENCERRAMENTO Nada mais
havando a tratar foram suspansos os trabaihoa pato tampo naoaaaéno á lavratura doata ali
Rsabartos o« trabainos • praaanta ata ltda a ap'ovada tando sido aaa«nada por toéoa oa
prasantas Prasidanta José Ribatro da Cunha Natto Sacratáno *ntomo Fabs da AraáfO Caitra
Acionistas pp Crwvn Cork do Brasil S A (Rôthas Matálicasi Joaá Ribairo da Cunha Natto o AntòvMo
Cantaro Loranto

Conf ara com o original
Antônio Félm da Arauto Cintra

Sacratáno da Masa

LISTA OE ACIONISTAS PRESENTES A ASSEMBLÉIA OCRAL

EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 2S OE ABRIL (X 1S6S

Noma

Crown Cork do Bras>i S A

(Rôihas Matákcaa)
CGC n* 53 174 33V0001-85

Total

N* Naturaza das Açòaa

1 449 000 ON

1 448 000 ON

A prasanta a copia fiai do Livro da Praaança da Acionistas da Sociadada

Sác Paulo 28 da abni da 1996
Antônio Féln da Arauto Cmtra

Socatano

May 28 1895 N' 138 832
Junta Comarcial do Estado do Amazonas JüCEA

CERTtOÃÇ Cartihco qua asta documanto fo> ragiatrado
uwiiiatw a uai* ii>aw«<>*wa<Tta<>ta

JUCEA

91da|aaM*al.M

Associação dos Produtora* Rurais da Estrada da Váraa. BR-363-APREV

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo pretenle Edital Ticam convocedo» todo» o» pequeno» piodutoreaH
agropecuário <te Olebe da Varzae BR-363 per» A»»embt*ie Qerel de Fimdaçèo
Oficial da Aa*ociec9o em eplarete e quei ter* a¦ Aeeociaç9o em eplgrete e qual ter* a «eguinte

ORDEM DO DIA

a) Oficialização da Fund*c9o de Aeeocieçào do» Pequeno* Produtor**
Eatrede da V*rzae. BR-363 APREV

b) Aproveçèo do Eatetuto de Enttdada
c) Eleiçèo e poeae de 1a Diretoria a Conaetto Flacal da APREV. para w

mandato da (02) dot» a noa

Oquaocarrara

Rural* da

A A»aambléta ocorrer* no dta 01 de judio de 1966, no aitto Caaa
localizada na BR-363 am primatra convoc*ç9o èa 06 Itoraa a am
áa 0Sh30min

Itapiranga. 23 de (unhe de 1666

COMISSÃO ORGANIZADORA
ri
2*1
r

Branea. Km 61.

237-3607

O MX PARA VOCt ANUNCIAR

I

I
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Quem vem

***0 
presidente 

mundial da Xerox

PaulAllaire, quer aproveitar a eslada

no Brasil, para visitar a fabrica que sua

multinacional possui no Distrito In-

dustrial da Zona Franca de Manaus
?** Ontem o capo maior da Xerox foi

recebido cm Brasília pelo presidente
Fernando Henrique Cardoso, pnde

discutiram novos investimentos no

Brasil

•Café 
da manhã

Antes de tomar o café na manlià

de ontem, o deputado federal Eulcr

Ribeiro (PMDB AM), recebeu o

telefonema do secretario de

Acompanhamento Econômico do

Ministério da Fazenda. Josc Milton

Dallari. informando-o de que o

Governo Federal atendera a solic ilação

da bancada ama/onense na Câmara

Federal feita ao ministro da Fazenda

Pedro Malan, para tornar sem efeito os

telex 3 e4 do Departamento Nacional

de Combustíveis, que rcdii/iram em

pelo menos 20" o o frete pago pelo
Governo às transportadoras de gás dc

cozinha desta região
*** Garantiu Dallari, ao deputado

amazonense 
"que 

as portarias 177 c

178, que dão inicio ao processo dc

desequali/açào do preço dos

combustíveis não serão revogadas

porque constituem política dc

Governo
*** Mas os deputados amazonenses

fincam o pe e exigem a revogação das

portarias que inipulseram o aumento

nos preços do gas dc cozinha na

Amazônia. prejudicando os

intcrioranos dos municípios mais

distantes da Capital, onde o preço da

botija dc gás triplicou

PlM

Margarita e Fldvio Langbek, no

Jantar que marcou a posse da

nova diretoria do Lions Vitória-

Rigia. (Foto by: Barros)

Os casais José Luciano - Rosilda Castelo & Ilza Gomes - Francisco

Flauber dos Santos, emoldurando o empresário Manoel Moraes, no

jantar que marcou a posse da nova diretoria do Lions Clube Vitória-

Regia. (Foto by: Barros) ,

Sessão especial

*** Hoje a Assembléia Legislativa do Estado atendendo requerimento dc

autoria do deputado Washington Regis. realiza em Manacapuru. Sessão

Especial.
*** Lá no Princesa do Solimôcs" os 24 deputados estaduais, discutirão

os problemas que os municípios que compõem a Calha do Solimôcs. vem

enfrentando.
*** O autor do requerimento desta sessão, falará sobre o Programa 3"

Ciclo, e a oposição discutirá a criação do Território do Solimôcs

MiidredSales, NazaréLustosa, Leonir Salignac e Eunice Carneiro, eram

presenças marcantes no restaurante Monaliia, do Da Vinci Hotel, no

jantar pilotado por Ilza Gomes. (Foto by: Barros)

r

"A 

Arvore"

Que tal

*** A Empresa Municipal de

Transportes Urbanos, afixar nos

pontos dc ônibus, tuna relação com os

nomes dos bairros, cujo os coletivos,

sào permitidos parar naquele abrigo?
*** Já que a EMTU determinou que
cada pontode ônibus, na area do centro

da cidade, so pode receber detcrnu-

nadas linhas, esta seria a solução
* * * Com a palavr? o presidente Marcos

Cavalcante

I liMr/* 
11

As senhoras Angela Souza Mello, Nadir Santos e Salete Castelo,

emoldurando a nova presidente do Lions Clube Vitória-Régia, Hza

domes, no jantar que marcou sua posse. (Foto by: Barros)

*** 
Encontra-sc cm exposição no

Tropical Hotel Manaus, sob a

coordenação do C olcgtoColmcia. o

projeto cultural itincrante 
"A

Arvore" de autoria do artista

plástico Otávio Rotli - falecido cm

agosto dc 1993 - 
que iniciou cm

março dc 1990 na 
'Escola

Internacional da ONU cm No\a

York. onde crianças de mais de 5(1

nacionalidades contribuíram com as

primeiras folhas
*** "A 

Arvore" tem por ob|cti\o

envolver crianças de varias partes

do mundo na criaçãode uma obra dc

arte monumental
*** 

Sobre o desenho dc um tronco

com imensos galhos, um milhão dc

crianças serão convidadas a pintar

as folhinhas que formam a copa da

árvore. Cada folhinha tem um

desenho original c representa uma

destas crianças, identificada no

rodapé da obra pelo nome. idade c

pais dc origem.
*** 

O resultado final medirá 6.000

metros quadrados (50 m x 120 m)

tamanho correspondente a fachada

do cdificio-scdc da ONU na Big

Apple, local dc destino da Árvore

quando estiver pronta no ano 2000
*** 

Para atingir esta dimensão 
"A

Arvore" esta viajando o mundo

inteiro e ficará cm Manaus ate o dia

25. domingo

Open hause

*** 
Paulo Astuto A

Sidney Almada,

inauguram hoje na rua

Wiikens de Matos, no

bairro de Aparecida o

Clube Notivagos, onde

reunirão o primeiro
time da ala festiva da

city.
*** 

Vale dizer que será

a primeira casa

noturna a funcionar
das 10 da noite às 10

da manhã, onde rolará

os melhores rit 
'.* 

que
agitam as noites

novaiorquinas.
*** 

Essa é a pedida
imperdível de hoje.

Fica a dica.

¦1? ¦« ¦
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*** 
Aniversariando hoje o

amigo Jadir Almeida, coiffcur

da melhor qualidade, que
dispensa maiores apresen-

tações. Et pour cause recebe

os cumprimentos da coluna.

*** 
O empresário Feliphc Daou.

inaugura hoje cm meioa alinhado

coquetel na avenida André

Araújo, a nova sede da Rede

Amazônica dc Televisão. À noite

recebe ao lado dc sua mulher

Madalena, convidados no salão

Solimôcs do Tropical Hotel, para
um jantar buffet, onde

participarão membros da cúpula

da Rede Globo de Televisão.'

representando o capo maior

Roberto Marinho

*** 
Os irmãos Ângela eValdo

Garcia receberam ontem em

meio a um coquetel no Rio

Negro Poffct, para apresentar

o documentário que teve a

participação e o apoio da

Turispar - empresa de sua

propriedade 
- exibidas no

mundo inteiro pela GNN.

*** 
Maria da Conceição -

Manoel Joaquim Colares e

Rosaline Pinheiro de Lima -

Lázaro dc Amorim Francisco

Soares, casam às 19 horas dc

hoje em cerimônia civil na

residência dos pais do noivo, os

filhos Helcn & Lázaro Filho

*** 
Foi cm meio a elegante

cerimônia no restaurante

Monaliza, do Hotel Da Vinci,

que Ilza Gomes e Francisco

Flauber dos Santos, tomaram

posse nos cargos de presidente
do Lions Glube Vitoria-Regia,

para o biênio 95/97,

substituindo o casal Rosilda e

José Luciano Castelo, que
deixaram a presidência após

uma das mais brilhantes

gestões daquela entidade.

Presentes à cerimônia,

encontramos: Lígia e Roberto

Caminha, Miidred e Jurandir

Sales, lolanda e Manoel

Moraes, Marildes e Paulo

Moreno, Nair e Mirabeau

Santos, Kátia e Ricardo

Gomes, Salete e Luiz Castelo,

Maria Helena e Lucindo

Fernandes, Edna e Domingos

Mourão, Margarita e Flávio

Langbek, Núbia e José Pina,

Carminha e Gláucio Cruz,

Leonir Sálignac, Eunice Alves,

Haroldo Gomes,Ângela Melo,

Wandcrley Sampaio, José Ro-

berto Freitas, José Cristóvão

Barros, Ana Simões Monte-

negro, Neila, Alysson e Kevla

Gomes, para citar alguns.

*** 
Ontem o professor da

Fundação Getúlio Vargas,

Bianor Cavalcante, apresentou a

esperiênciado Instituto Superior

dc Administração e Economia da

Amazônia - ISAE, no evento 
"A

Formação dc Altos Quadros para
a Integração Regional'

* * * 
A Banda Quatro estações,

tem agendado para o dia 30

deste mês, um big show no

teatro Américo Alvarez, onde

apresentarão canções de sua

própria autoria. Vale lembrar

que esta banda é composta por
ex-integrantes do Centro de

Artes da Universidade do

Amazonas. Vaie ir para
conferir, e darmos valor à

prata da casa. Fica a dica.

*** 
Por hoje é só, até amanhã se

Deus assim permitir.
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JV hospedado em hotel de luxo muita praia cassinos e compras ® melnor do Canada, visitando Quebec, Montreal,
Altm disso vocftdesfrutardde 11 dias na Disneyworld visitanddo Toronto, Niagara Falls e Ottawa em viagem terreslre com
Epcol Center Magic Kingdom Disney<MGM Sea World Wet inicio em New York Inclue alnda viailas a Boston, Philadel-
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SEI VATUR Disneyworld com Aruba

14 dias inesquecíveis

Maravilhas do Canada com

New York, Boston e Washington

Aruba com Las Veçjas,

Los Angeles e San Francisco

A" • ¦ tu em qrande estilo USA, Canada e Hawaii - 24 Dias Tour 4 bandeiras (Sul do Brasil, Argentina,

Uruguai e Paraguai)

Ocidente Europeu - 27 dicis

Saldas: Todos os sSbados
Conheça as belas paisagens do Sul brasileiro e visite Buenos Aires Montevidéu

Assunção Foz do Iguaçu etc com meia-pensâo e total assistência da Soletur
Consulte-nos sobre financiamentos
Prato por passos em apto duplo USI 972,00 (nlo Inclua o trecho Mao<

RIo/Mao)

Programa completo onda voei ir* conhecer as belezas da Costa leste e Oeste dos
Estado^ Unidos o «xtasiante e europeu Canadá com suas belas cidades e para seu
deteite o fantástico Hawaii com suas praias • museus Enfim um programa d« alto nível
incluindo San Francisco Los Angeles NewYorh Mõntreal Toronto Quebac Cataratasdo
*•»*• «te SAÍDA 24 0E JUNHO

?re«e por pessoa (aweo * t*rrestre| USJ 4 192 00 |apto duplo) e US( 3 993 00
(apto triplo). NAo INCLUI MAO<RIO<MAO

Todos os

preços em até

10 pagamentos.

Informações e

Reservas

Agência

Selvatur Ltda

Pça Adalberto Valle, s/n

Fone 622-2577

Filial Av Getúlio Vargas,

725-A

Edf Palácio do Rádio

Fone 233-8044/

1995 - Selvatur

30 anos de Turismo com

responsabilidade

Saldas: 02 a 15 da Julho
Sensacional excursão Incluindo 3 dias no Caribe (Aruba),

hospedado em hotel de luxo muita praia cassinos e compras
Além disso você desfrutará de 11 dias na Disneyworld visitanddo
Epcot Center Magic Kingdom Disney/MGM Sea World Wet
N Wild Universal Studtos e Busch Gardens

Vagas limitadas: ¦ Caft da manh* durante toda a
viagem.

Preços por pessoa a partir da USS 1.800,00 (am apto,
quádruplo)

Saida: 17 d* Julho -16 dias Impardivais.
O melhor do Canadá, visitando Quebec, Montreal,

Toronto, tyiagara Falls e Ottawa em viagem terrestre com
inicio em New York. Inclue ainda viaitas a Boston. Philadel-
phia e Washington Aproveite para um opcional a Atlantic
City.

Vagas limitadas
Preço por pessoa a partir de USS 2.330,00 (apto

duplo - pacote aéreo * terrestre)

Saida: II d* Julho (tratamento Selvatur/AIr Aruba)
Um Incrível programa reunindo o Caribe e a Costa

Oeste Americana 14 dias de multa praia, caesinos, shows,
etc. tudo reunido para voe* tentar a sorte naa roletas, no
bacarat e no blackjack, além de desfrutar dos passeios ao
Qrand Canyon e ao Parque Yosemite, com hospedagem em
hotéis 5 estreles e total assisténoia de guia da Setràtur

Preços por pessoa a partir de USS 2.100,00 (apto
duplo • pacote aéreo ? terrestre)

Saldas: Julho SS, OS, 12, tS • M
O melhor da Europa, viaitando Portugal, Espanha, França, Itália

Suíça, Luxemburgo, Bélgica a Inglaterra
Completa assistência da guiss ds Abreutur e café da manhft durante

Ioda a viagem
Preço por pessoa: USS 2.S40.00 (parte terrestre em duplo)
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