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Desindexação 
não afetará mínimo

Além do salário,

poupança, aposenta-

dos ou pensionistas

serão 
protegidos na

segunda 
fase do

Plano Real, garantiu

ontem o ministro

do Planejamento,

José Serra.

Caprichoso e Garantido

começam hoje a disputa

„ JT*% ykAoso 
c Garantido começam hoje às 21 horas, no

B Bumbódromo, a disputo pelo primeiro lugar do 30*

V»-/ Festival Folclórico de Parintins. A poucas horas do
tateio da festo, a cidade está tomada pelos visitantes 

que
engrossarão as torcida? dos bumbás, cuja rivalidade dura 30
aaot. Abastecido, o comércio parintinense espera arrecadar em
trts dias o que não faturou no ano passado. A segurança para
M festividades contará com reforço policial de 300 homens.

O ministro José Serra

(Planejamento) afirmou ontem que
a MP da desindexação da economia

não afetará a poupança, o salário-

mínimo, os aposentados ou pen-
sionistas. Segundo ele, ninguém

sairá perdendo com as novas

mudanças que fazem parte da

segunda fase do Plano Real* que

priorízará mais ganho aos assala-

riados. O ministro disse que não há

motivos para intranqüilidade,

garantindo que a desindexação

trará melhores oportunidades de

aplicação, o que favorecerá os

poupadores. Ontem, o Senado

aprovou em primeiro turno a aber-

lura da navegação de cabotagem e

a alteração no conceito de empresa

nacional A Câmara, por sua vez,

rejeitou o tabclamcnto dos juros em

12% ao ano. Página 2.

OBumbó-

dromovai

dar inicio

hoje, às 21

horas, o

espetáculo

dos bumbás

que animará

e dividirá as

torcidas

durante trts

dias, cuja

rivalidade

dura 30

anos. O

Caprichoso

promete que-
brar o tabu

Ministro

anuncia 
queda

de 
juros

O ministro Pedro Malan

(Fazenda) garantiu ontem que o

governo já está adotando

providências para aumentar o
crédito e baixar as taxas de juros.

Páatoa 7.

ter sido

Criado 
grupo

para combater

trabalho escravo

ESTyDIO AMAZÔNICO DE RADIO-

DIFUSÃO SA. - REDE AMAZÔNICA, titular

exclusiva, 
para 

fim comerciais, em todo o ter-

ritório nacional e no exterior, doe direitos de

transmissão em televisão e exploração ou comer-

cialização em vídeo ou outro 
processo de comu-

nicação ao público, inclusive a cabo, das imagens

dos desfiles do 30° Festival Folclórico de

Parintins, a ser realizado no6 dias 28, 29 e 30 de

junho de 1995, COMUNICA 
que a utilização 

por
terceiros, 

por qualquer meio ou processo, de ima-

geos e sons das aludidas transmissões, com

escopo 
publicitário e de, por qualquer modo,

auferição de vantagem econômica e expressa-

mente proibida. A violação dos direitos de exclu-

«vidade vertentes ensejará a responsabilidade

dos infratores na forma da Lei

O presidente Fernando

Henrique Cardoso assinou

ontem decreto criando grupo

executivo de repressão ao

trabalho escravo, que será

formado por representantes dos

ministérios do Trabalho,

Justiça, Agricultura, Indústria e

Comércio e Meio Ambiente.

Fazendeiros, entre outros

empresários do país, são os que
mais utilizam irregularmente

este tipo de atividade, na qual

predomina a mão-de-obra de

crianças carentes.

Páginas 9 e 10.

Milhares de crianças carentes, que buscam a sobrevivência diária no
lixo, são escravizadas por fazendeiros e outros empresários do pais

O tempo hoje em Manaus
sera nublado a encoberto com

pancadas de chuvas esparsas. A
temperatura máxima será de
29/.Í1 e » mínima de ??/?4

graus

Apesar de náo subestimar o adversário, a seleção brasileira acredita numa grande
vitória frente à Polônia

Seleção encara Polônia

como um forte adversário

Desfalcada de Juninho adversário em campo. 
"A

Leonardo (contundidos), Polônia sempre foi um forte
seleção brasileira enfrentará adversário", afirmou o treinador,
amanhã, em Recife, a Polônia, que aponta a Argentina como
no último amistoso de favorita para vencer a com-

preparação para os jogos da ^petição no Uruguai, cujos jogos
Copa América. Apesar da van- iniciarão em julho. O Brasil quer
tagem de jogar em casa, o técni- quebrar o tabu de nunca ter ven-
co Zagalo deu orientações cido o campeonato fora dos gra-
equipe para náo subestimar mados do pafs. Página 11.

O nível das águas do rio
Negro no Porto de Manaus está

paralisado A cota d'água em
relação ao nível do mar é de
27.15

Comercial

Flutuante

Paralelo

Contusões de 
jogadores

afligem o vôlei do Brasil

Mesmo com a vaga 
garantida para as finais da

liga Mundial, coatueôei de jogadores, entre

eles Negrão, Carlão e Tknde, complicam as

expectativas do vôlei do Brasil. Página 11.
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Serra 

garante proteção 

ao mínimo

Além disso, MP da

desindexação não

afetará

aposentados,

pensionistas e

servidores 
públicos,

segundo 
garantiu

ontem o ministro

do Planejamento.

Brasília (ABR) 
- Pou-

pança, salário mínimo, apo-

sentados, pensionistas e

servidores públicos não serão

afetados pela medida pro-

visória (MP) da desinde-

xação. O ministro do Pia-

nejamento, José Serra, ga-

rantiu ontem que 
"ninguém

vai sair perdendo com a

desindexação, 
já que ela fará

com que a inflação fique

ain^a mais baixa e, quanto

mais baixa ela for, mais ganho

terão os assalariados".

Ele assegurou que a MP

será editada até o final desta

semana e que 
" 

não há motivo

para nenhuma intranqüi-

lidade". Segundo Serra, o

salário mínimo, que é um sa-

lário institucional, indispen-

sável para o trabalhador so-

breviver, será tratado em le-

gislação aparte. Pensionistas

e aposentados, que estão

vinculados ao mínimo,

também não serão atingidos

pela MP

O ministro admitiu que

salário mínimo, não se obtém

com livre negociação, tem

que ser tratado em lei. Já os

Inquérito vai

apurar repasse

de verbas

Brasília (ABR) - O debutado

Alexandre Cardoso (PSB/RJ),

pediu ao procurador-geral da

República em exercício, Moacir

Antônio Machado, a abertura de

inquérito para apurar possíveis
irregularidades no repasse de

verbas no valor de R$ 3,8 milhões

do Fundo Nacional de Saúde

(FNS) a entidades assistenciais

credenciadas

As denuncias atingem a

secretaria dc saúde do Rio de

Janeiro e as Santas Casas do

mesmo Estado A auditoria

realizada nesses órgãos, segundo

o deputado, revelou que os R$ 3

milhões repassados foram gastos
em três dias, todos os processos
relativos a essa verba

desapareceram da Secretaria e

nenhum dos materiais ou

medicamentos sequer deu entrada

no almoxarifado

O deputado relatou, ainda, que
os cheques referentes aos

pagamentos dessa verba foram

todos estranhamente endossados

para a agropecuária chanceler.

Já a auditoria realizada nas duas

Santas Casas fluminenses apontou

um superfaturamento de preços

que variou de 190 a 536 por cento,

tomando-se como parâmetro o hos-

pitai universitário Pedro Ernesto,

da Universidade Estadual do Rio

de Janeiro (yERJ)

Serra: MP ser.i odil.id.t mi final d.i scnun.i do^ 
total Jet^

repriseatao dobro do atuai otvalctogwwwbxattkixoedt-

servidores pú-

blicos terão

seus reajustes

vinculados ao

comportamen-

to da arrecada-

ção de impôs-

tos federais,

informou.

Para José Serra, a desin-

dexação trará melhores opor-

tunidadesde aplicação, o que

favorecerá aos poupadores.
"As 

aplicações financeiras

ficarão mais atrativas",

acredita o ministro.

Inflação

Ao defender ontem a livre

negociação entre patrões e

Desindexação

trará melhores

oportunidades

de aplicação

empregados, o

assessor espe-

ciai do minis-

tério do Tra-

balho, Jorge

Jatobá, disse

que o país te-

ve, nos últimos

30 anos, 22 mecanismos de

indexação de salários 
"e

nenhum resultou em bene-

fício para o trabalhador. Pelo

contrário, sempre em inflação

crescente".

Jatobá disse que a medida

provisória de desindexação

da economia, que o governo

deve editar nesta semana,

será um instrumento de

avanço nas relações traba-

Ihistas retirando do estado

do papel que ele exerceu até

hoje no setor.
"E 

preciso quebrar as

amarras 
que fazem com que

a inflação anterior seja trans-

ferida, via decretos, em forma

de recomposição salarial",

disse o assessor, para ele, a

inflação baixa favorece o

projeto de desindexação.

O ministério do Trabalho

em princípio, vai intermediar

as negociações salariais para

proteger as classes traba-

lhadoras com menor poder

de barganha frente aos

patrões, explicou Jatobá. Ele

disse que, com o tempo, os

sindicatos deverão se

fortalecer e essa intervenção

será reduzida.

o dobro do atual o aval do

^^¦BrasUcomainstítot#!, mi

i ó fato dc qoMmte período,
haverá xmt iávattóo do íbxo <fe tgksiJWWHPPHHi

«cursos- lidade

/: IS87je 1994, o Bnmfj áe empréstimos de*ido á «ova

pago» ao BID a titulo d# realidade da América Latina. A
amortização dc Ria divida. US$ região, lembro», está ptmtízando
l.obüháoa mais do que recebeu", semços antes scrt)controle estatal,
disse Serra. 

"Para 
os próximos numa operação que necessita de

quatro anos, essa situação será grandes investimentos.

Câmara rejeita 
projetos

que 
tabela 

juros 
em 12%

Montadoras reivindicam

aumento 

para 
venda de

carro a crediário

Brasília (ABR) 
- Au-

mento para até vinte e quatro

meses do crédito direto ao

consumidor na compra de

carros novos e usados. Essa

foi a principal reivindicação

feita ontem por repre-

sentantes das montadoras e

das concessionárias ao

ministro da Fazenda, Pedro

Malan. Desde outubro do

ano passado, o parcela-

mento máximo é feito em

três vezes, em função disso,

o presidente da Associação

Nacional dos Fabricantes de

Veículos Automotores

(Anfavea), Silvano Valen-

tino, informou 
que os es-

toques de carros importados

excluídos os que estão nos

portos, é de 48 mil unidades

e os nacionais nas mon-

tadoras e rede distribuidora

em torno de 130 mil

unidades.

Ele apresentou uma

proposta ao ministro onde o

percentual do veículo a ser

financiado é inverso à

demanda do consumo. 
"Se

o mercado está aquecido o

governo pode autorizar um

financiamento de 40% do

bem, enquanto 
que se as

vendas estão baixas o

financiamento 
pode subir

para 80%", explica. Na sua

opinião, esse mecanismo

além de beneficiar o

consumidor e o setor,

ajudaria a controlar o

consumo de acordo com a

conveniência do governo.

Tanto Valentino como

reze disseram que Malan

prometeu estudar as propos-

tas, mas não sinalizou com

nada imediatamente. Os

dois setores querem ainda a

volta do leasing para pessoa

física e o aumento do prazo

do consórcio, hoje em seis

parcelas. O representante

dos revendedores disse

ainda que sem a

flexibilização do crédito ao

consumidor as vendas vão

continuar caindo e poderá

haver desemprego. Segundo

ele, as vendas em maio

caíram 23%em comparação

a março. No dia 29 de março

ocorreu a elevação 
para 

70%

da alíquota de importação

de carros.

Brasília (ABR) - A Câmara

dos Deputados Rejeitou, por 297

votos contra 147 e 10 abstenções,

num total de 454 votos, o

requerimento da deputada Jandira

Feghali (PC do B-RJ), que

pretendia incluir na ordem do dia,

para votação em agosto, o projeto
de lei do Senado Limitando os

juros bancários em no máximo

12% ao ano.

Com a rejeição do

requerimento, o projeto do Senado

Federal, de autoria do ex-senador

Mansuetode Lavor (PMDB-PE),

terá tramitação normal e

demorada, não devendo sequer ser

colocado em pauta neste ano Isso

por conta da criação, pelo

presidente da Câmara, Luis

Eduardo Magalhães (PFL-BA),

de uma Comissão Especial

destinada a examinar este e outros

aspectos da economia e da reforma

tributária e fiscal

A oposição precisava de 257

votos, mas ficou exatamente a cem

votos dessa maioria absoluta,

obtendo apenas 147 votos

favoráveis à proposta O 
"racha"

previsto dentro dos partidos de

apoio ao governo, principalmente
PMDB e PS DB e algumas parcelas
do PFL, não aconteceu, e mais

uma vez os governistas venceram

com a grande margem de vantagem

os pequenos partidos de oposição

Votado há algumas sçmanas

no Senado Federal, o projeto
mobilizou o governo e seus aliados

no Congresso Nacional, devido ao

grande numero de deputados dos

partidos da base governista
dispostos a votar não só o

requerimento como o próprio
mérito, estabelecendo o limite de

12% para os juros do mercado

financeiro

Coronel-aviador 
preso 

com balas

de fuzil 
já 

está na Aeronáutica

Brasília (ABR) - O coronel-

aviador da reserva Latino da Silva

Fontes, preso em flagrante, na noite

de anteontem por agentes da

Policia Fazendaria, com 30 mil

balas de fuzil Ar-15, já foi

transferido das dependências da

Policia Federal para um quartel
da aeronáutica Os agentes

responsáveis pela prisão do pnn-
cipal fornecedor de armas e

munições para os traficantes do

Rio investigavam as atividades do

coronel há pelo menos dois meses

Durante a operação que
resultou na prisão do oficial da

reserva, seu segurança, oportuáno

Rubernil Thomaz da Silva, foi

morto a tiros pelos policiais O

fato revoltou os traficantes da

cidade, aos quais era destinada a

munição Os traficantes deter-

minaram o fechamento do comer-

cio nos morros da Previdência e

da Gamboa, na zona portuária do

Rio Eles prometem, ainda, uma

salvade tiros para marcar o sepul-

tamento de Ruberni! Thomaz

Segundo agentes da Policia Fed-

eral, os 420 quilos de munição, a

maior apreensão de material bélico

já efetuada no país, danam, para
abastecer de dois a cinco quartéis
da Polícia Militar As balas de

fuzis Ar-15 e AK-47, ainda

segundo a pnlírin, teriam sido

compradas nos Estados Únidos,

por US$ 30 mil e seriam revendidas

aos traficantes da cidade por cerca

de US5 225 mil.
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Jobim receberá 

"Bloco 

do Amazonas"

_ 
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O reitor da Universidade do

Amazonas, Nelson Fraiji, entregou

ontem ao deputado Humberto

^ 
Michiles (PPR) o relatório final

Pdo censo realizado entre os

funcionários da Assembléia

Legislativa, com a finalidade de

determinar a situação de cada um

deles O resultado da pesquisa vai

possibilitar a redefinição do efetivo

funcional e estabelecer os

parâmetros para a reengenharia

que será implementada naquele

Poder

Segundo o presidente da ALE,

o relatório conclusivo do censo

funcional será agora analisado

pela Auditoria Interna e pela
Diretora Geral da Casa,

objetivando a adoção das medidas

necessárias ás mudanças a serem

implementadas

A partir deste documento -

explicou Michiles - vamos saber

quem é quem em se tratando de

funcionários, sua formação

profissional, tempo de serviço,

lotação, etc Temos, em final, um

quadro bem próximo do real

Parceria

Durante a apresentação do

documento, no gabinete da

Presidência, o reitor Nelson Fraiji,

destacou a importância de a

Universidade do Amazonas ter

realizado aquele trabalho, que

ALE doou Opala 
para

Pró Menor Dom Bosco

0 presidente da Assembléia

Legislativa, deputado Humberto

Michiles (PPR), entregou ontem ao

diretor da Inspetona Salesiana

Missionária da Amazônia - Pró

Menor Dom Bosco, padre Marcelo

Bertolucci, um veículo Opala

modelo 88 doado àquela instituição

através da resolução legislativa n°

19, de autoria da Mesa Diretora

A proposição foi aprovada na

tarde de seguna-feira pelos
deputados Asolenidadedeentrega,

realizada no pátio interno do Poder

Legislativo, também esteve presente
o reitor da Universidade do

Amazonas, Nelson Fraiji, que antes

entregar a Michiles o relatório

conclusivo do censo realizado com

os funcionários da ALE

Ao repassar as chaves do carro

ao diretor do Pró Menor Humberto

Michiles ressaltou que o ato visava

a atender a apelos justos daquela

instituição de caráter filantrópico,

social, educacional e religioso, que
sobrevive da benevolência e

caridade de pessoas físicas e

jurídicas

O padre Marcelo disse que via o

gesto da Assembléia Legislativa

com muita simpatia 
"Dói 

muito

quando se trabalha sozinho e nem

sempre temos condições de assistir

àquelas que dependem do nosso

esforço A atitude da ALE e positiva

por que nos aj udará de alguma forma

na manutenção daqueles que

precisam da nossa ajuda O

deputado Humberto Michiles

salientou, ao final, que a doação era

um ato de reconhecimento ao

trabalho do padre Marcelo

Bertolucci à frente do Pro Menor

Bacelar critica empresa Viman

O vereador Eliúde Bacelar

ocupou a tribuna da Câmara Mu-

nicipal de Manaus, na manhã de

ontem, na véspera do recesso

parfomentar de julho, para
criticar o estado crítico da

empresa da transporte coletivo
"Cidade 

de Manaus" que entrega

para o uso da população coletivos

sujos

Para o parlamentar, o capitão

Cavalcante deveria promover uma

fiscalização mais rigorosa nessas

empresas a fim de evitar os abusos

comumente cometidos, já
denunciados pela imprensa e pelos
vereadores comprometidos com o

bem comum.

Em seguida o vereador das

Compensas dirigiu as baterias de

suas criticas contra o 
"sofisma"

das esquerdas, personificado no

discurso da vereadora Vanessa

Grazziotin, que sempre busca

criticar o prefeito Eduardo

Braga pelos desmandos que 
"vê"

por todas as partes. 
"O 

prefeito de

Manaus tem feito grande esforço

para reconstruir nossa cidade

Criticá-lo é injusto" - disse

O parlamenar manifestou-se

contra a 
"sordidez" 

esquerdista

que só vê caos por todas as partes

Entende que é preciso conhecer a
realidade das coisas a fim de se

emitir opiniões acertadas, que
espelhem a verdade

A prefeitura faz um grande
trabalho, mas nossa população não

acompanha o ritmo por ele

implantado. Nossa população

precisa ser mais criteriosa e mais

comedida no trato do que pertence a

todos, como as ruas, que de\cm ser

mantidas limpas por todos, disse

Mas, complementou queo que se vê

é fruto de uma cultura que precisa
ser corrigida, melhorada

O vereador entende que os

vereadores, como Vanessa, devem

ocupar a tribuna não apenas para
criticar os atos do executivo, de

maneira 
"esdrúxula", 

mas para
contribuir com seu talento e criando

projetos que venham ao encontro do

bem-estar coletivo Finalmente

citou, apenas como exemplo, o que
vê acontecer na Compensa, onde

mora Ali, os carros coletores de

lixo fazem seu serviço todos os dias.

mas os moradores fazem questão de

jogar seu lixo no meio da rua onde

os cães complementam o desmando
4 4 

É preciso conserv ar as ruas limpas

Cque 

elas pertencem a todos 
',

ibrou

Prefeitos e vereadores dos municípios do Alto Solimões do

Amazonas serão recebidos no 
próximo dia 6 

pelo ministro da

Justiça, Nelson Jobim durante uma audiência especial 
que o

mesmo terá com o deputado Euler Ribeiro 
(PMDB/AM) em

Brasília. O assunto em 
pauta a ser tratado será a demarcação

das terras indígenas.

O relatório do censo será analisado pela Auditoria Interna e Diretoria
Geral da Ale

Universidade entregou

relatório do censo

abriu mais um horizonte para a

realidade concreta

A UA - disse - vive um grande
dilema ou é contemporânea da

sociedade ou vira uma instituição

que ninguém quer saber dela Hoje.

temos 20 cursos de especialização

e começamos a dirigir nossas ações

para aquilo que a sociedade

reclama.

O censo funcional, no enanto,

foi apenas a primeira etapa de

uma parceria forte que pode su rgi r

entre a Assembléia Legislativa e a

Universidade do Amazonas,

segundo evidenciou o deputado

Humberto Michiles. que considera

esta integração benéfica para o

Estado num momento em que o

próprio Legislativo procura
resgatar a sua credibilidade

Temos em mão um trabalho

altamente confiável - declarou o

presidente da Assembléia Ocenso

foi apenas o primeiro projeto de

uma parceria, que pode evoluir a

partir da assinatura de um convênio

entre as duas instituições a nível

de pessoal, ou seja, a Assembléia

colocará seu excedente funcional

à disposição da UA que promo-
verá a qualificação dos

funcionários

O reitor Nelson Fraiji mostrou-

se receptivo á proposta, que deverá

ser analisada em todos os

pormenores nos próximos meses

para ser implementada

Brasília - O ministro da

Justiça, Nelson Jobim, receberá

em audiência especial na manhã

do próximo dia 6 de julho, o

deputado Euler Ribeiro e todos

os prefeitos e presidentes de

Câmaras de Vereadores dos

Municípios do Alto Solimões,

para tratar da demarcação das

terras indigenas e das atitudes

que estão sendo tomadas pela
Funai, Policia Federal e fiscais

do Ibama contra lenhadores da

região, apreendendo madeira

retirada 
para sobrevivência e

machados

Foram conviddos pelo
deputado Euler Ribeiro, os

prefeitos de Tabatinga, Ben-

jamin Constant, Atalaia do

Norte, São Paulo de Olivença,

Tonantins, Amatura e Santo

Antôniodolçá Lideranças civis

também deverão comparecer a

audiência para reforçar a

preocupação dos prefeitos e dos

presidentes da câmaras

municipais quano aos riscos de

um conflito na área

Narcotráfico

Na audiência que teve ontem

a noite com o ministro Nelson

Jobim, o deputado Euler Ribeiro

disse que e necessário uma ação

urgente do Governo Federal

para evitar que excessos

praticados por seus

representantes levem a um

conflito de conseqüências

imprevisíveis

Recentemente, houve

passeatas em muniupiosdo Alto

Solimões - relatou o deputado

Euler-felizmentepacificas Mas

basta um incendiario 
para que o

clima descambe para a violência

Precisamos definir direitos para
os caboclos que convivem com

os índios na região ha mais de

cem anos, comerciando e

formando famílias, e agora

vêem-se impedidos de retirar

madeiia e de pescar para sua

sobrevivência - reclamou Euler

com o ministro da Justiça

O deputado Euler Ribeiro

observou que, sendo impedido

de usar a madeira, não restará

alternativa de emprego na

região para as famílias que
sobrevivem dessa atividade

- O caminho sera cair.

inevitavelmente, nos braços dos

narcotraficantes - lamentou,

preocupado, com o ministro

O ministro da Justiça

informou ao deputado Euler que
as terras estão sendo

identificadas 
para demarcação

como reserva indígena

Inicialmente, sera publicado um

decreto definindo essas áreas

Será dado o prazo de 90 dias

para contestação por pessoas

que habitam naarea identificada

e que deverão apresentar

documentos 
que serão

apreciados, no prazo de 60 dias,

pela Funai, quanto aos pretensos
direitos O ministro da Justiça,

então, disporá de 30 dias para
dar sua decisão a respeito

Cabral lança Nagai na

Prefeitura de Iranduba

jjL J 
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Nagai disse que aceitará este desafio. Ele terá o apoio do senador Bernardo Cabral

Iranduba - Foi dada a grande

arrancada para a sucessão na

Prefeitura Municipal de

Iranduba, cuja eleição esta

prevista para o proximo ano,

pois o empresário Nagai.

agropecuansta, e radicado ha

vários anos no Amazonas acaba

de ser lançado candidato a

candidato 
pelo Partido

Progressista (PP) para
concorrer ao pleito

O lançamento da candidatura

do empresário Nagai para

disputara Prefeitura Municipal

de Iranduba aconteceu no final

da semana passada durante o 1

Encontro de Empresários

Locais, uma reunião realizada

no quilômetro 12 da Estada

Iranduba/Manacapuru com a

presença do senador da

Republica, Bernardo Cabral

(PP/AM), juntamente com

parlamentares e

correligionários

No contato mantido com os

empresários de Iranduba, o

senador Bernardo Cabral disse

que, o Partido Progressista vai

apresentar candidato propno

em alguns municípios do

.Amazonas na eleição municipal

de 96, sendo que, o empresário

Nagai é o prefeito do PP para
ser o sucesso do atual prefeito
de Iranduba, Nelson Maranhão

Naturalizado brasileiro,

Nagai. segundo o senador do

PP, ganhou a simpatia dos

militantes do Partido

Progressista e dos empresários

do município de Iranduba. e por
isso teve o seu nome lançado,

embora a convenção do partido

ainda não esteja com a sua data

marcada

Iranduba foi um município

implantado durante o Regime

Militar, cuja a sua maior

produção e hortifrutigranieiro,

sem contar com o Setor de

cerâmica e olaria, os quais

proporcionam uma boa receita

para a Prefeitura do Município

através dos impostos que são

recolhidos 
pelo Executivo

O senador Bernardo Cabral

afirmou que o PP, depois de

estudar com muita

minuciosidade a questão

sucessória no município de

Iranduba achou que o

empresário Nagai e o nome ide-

al para disputar o pleito, então,

por este motivo pediu o apoio

da classe empresarial

Presidente da Associação

Empresarial de Defesa

Comumtaria do Amazonas,

Bagai aceitou com muito

entusiasmo este desafio nesta

sua vida publica e prometeu

apresentar a sua plataforma de

trabalho apos a realização da

Convenção Municipal do

Partido Progressista quando

começara a sua campanha

arrasadora no município de

Iranduba

Falta energia elétrica

Durante a reunião realizada

na Fazenda Campo Alegre

o senador Bernardo Cabral

recebeu dos empresários de

Iranduba varias reivindicações,

entre elas. a reposição de novos

geradores para a Companhia

Energetica do Amazonas

(Ceam) a fim de efetuar com

eficiência o sistema de operação

no fornecimento de energia

elet rica para a sede do município

e alguns distritos

Reclamam os empresários

que atuam no município de

Iranduba, 
que fica bastante

difícil fazer investimentos na

região para criar novos

empregos direto e indireto,

porque o fornecimento de

energia eletnca e um dos mais

deficitários do Amazonas

A Comunidade de

Paricatuba. que fica distante da

sede do município

aproximadamente 15

quilômetros entregou um

documento para os senador do

PP pedindo urgentemente a

instalação de energia elétrica

naquela localidade, uma vez que
o pequeno lugarejo encontra-

se completamente as escuras

l m outro pedido feito pelos
mroadores de Pancatuba. 

que

possui aproximadamente 500

famílias, e sobre a pavimentação

da estrada que lia a sede do

Município Os moradores se

consideram completamente

isolados e esperam que sejam

atendidos na suas

reivindicações

Morreu

em São Paulo,

o desembargador

Fábio

A Corte Superior de Justiça

do Estado do Amazonas está de

luto, com o desaparecimento do

eminente desembargador Fábio

do Couto Valle, ocorrido em São

Paulo, na ultima terça-feira

Vitima de uma enfermidade que
mal o deixou assumir o mais alto

cargo da carreira da Magistratura

no Estado, o de membro da Corte

Judiciária, o desembargador não

resistiu ao tratamento a que esta va

se submetendo na Beneficência

Portuguesa, em São Paulo, vindo

a falecer para tristeza dos que o

acompanharam na sua brilhante

carreira judiciaria

Como desembargador do

Estado do Amazonas, Fábio do

Couto Valle, foi escolhido para
exercer este cargo, em sessão

ordinarias realizada no Tribunal

de Justiça por unanimidade dos

membros que compõe o Tnbu-

nal Pleno, que escolheram seu

nome, para ocupar ando a vaga

aberta em razão da aposentadoria

compulsória do desembargador

Paulo dos Anjos Feitoza, que
também neste dia recebeu

homengens da Alta Cupula da

Justiça, pelos bons serviços

prestados ao Poder Judiciário ,

quando na ativa

Na escolha, por antigüidade,

do nome do novo

desembargador, a Diretoria de

Pessoal doTJA, encaminhou ao

Tribunal Pleno, os de Menezes,

Kid Mendes de Oliveira Fran-

cisco Auzier Moreira, e Ruy

Morto Por ser o mais antigo, na

realidade, na função de juiz de

Direito da 2' entrância, opnmeiro

da lista, como aliás e praxe, no

Tribunal, acabou sendo o

indicado, em sessão presidida

pelo Desembargador Roberto

Hermidas de Aragão, Presidente

do Egrégio Tribunal de Justiça

Fábio Antonio do Couto Valle.

ingressou na Magistratura em 18

de março de 1966, como juiz
municipal do Termo de

Barreinnha Pelo Decreto

Governamental de 10 de outubro

de 1966, foi nomeado para
exercer o cargo de juiz de Direito

da Comarca de Labrea sendo

em seguida removido para
Comarca de Benjamm Constant

e posteriormente para Carauan

A promoção para Capital, so

ocorreu emOl de março de 1978,

quando veio promovido por
antigüidade, para o cargo de Juiz

de Direito da 2' Entrância Em

30 de novembro de 1982 foi

escolhido para suplente do

Colendo Tribunal Regional

Eleitoral, na classe de magistrado

Na circunscnção do Amazonas,

exerceu as funções de Juiz

Eleitoral, onde também presidiu
as Juntas Eleitorais da 1* Zona

nas eleições de 1982 Tambem

atuou convocado com jurisdição

plena na 4* Camara Criminal do

TIA Pela portaria 046/84. foi

designado em 19 01 84 para
excitei a função òe Conegeuor

Auxiliar Por diversas vezes

atuou também com jurisdição

plena para compor o quero da

Corte Maior do Poder Judiciário

Trazido de São Paulo, seu

corpo foi velado ontem por
centenas de pessoas no atno do

Palacio da Justiça de onde o

cortejo seguiu para o cemiteno

São Batista as 19 OOh

Tão logo soube de seu

falecimento, o Presidente do Tn-

bunal de Justiça do Amazonas,

Desembargador Roberto

Hermidas de Aragão. determinou

a suspensão do expediente no

Poder Judiciário do Amazonas, a

fim de que magistrados,

funcionários da Justiça e

serventuários, pudesem prestar

as ultimas homenagens ao ilustre

membro da Corte Judiciaria

Nota de pesar tato do Presidente

do TJA, como da Presidência da

Associação dos Magistrados do

Amazonas, foram distribuídas

pela assessona de imprensa aos

veículos de comunicação,

noticiando a irreparável perda

para a Justiça do Amazonas

?

I
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Prosseguindo o projeto de

ínteriori/açâo da Fundação

Universidade do Ama/onas,

nestasegunda-feira. o contem-

piado foio município de Mani-

coré, no médio Rio Madeira

Entre ambos foi celebrado

com ènios, sendo um paraco-
operação nas áreas tecno-

lógica, científica e cultural

???

O outro convênio diz

respeito ao internato rural,

na área da saúde, ou seja, os

lorinandos de medicina

cumprem estágio prestanto
assistência à saúde pública
local. Diga-se de passagem,
todo o interior amazonense,

recente-se de uma melhor

assistência no setor.

"Guerra 
na ilha"

Não da mais para esperar.

Começa hoje na Ilha de

Tupinambarana. Parintins, a
"ijuerra 

entre os bumbás
"Caprichoso" 

e 
"Garanti-

do . em mais uma edição do

Festual Folclórico, que este

ano contara com aparticipação

de mais de setenta mil turistas

???

Sem muita estrutura para
a grande festa, Parintins,en-

feitada de Azul e vermelho,

vive momento de intensa

alegria e agitação. As torci-

das dividem a cidade, mas

os parintinenses garan-
tem' que vão 

"caprichar "

festa, que será transmitida

para todo o Brasil pelo
Amazonsat.

Petista condenado

O PT parece q ue não é mais

o mesmo partido de tempos

atras Hoje, várias írreyula-

ridades vêm sendo denuncia-

das contra os petistas, que de

ve/. em quando estão envol-

vidos em questões que sempre

foram condenadas pelo

partido

???

Dentro dessa nova onda

que atinge os petistas, o

prefeito de Porto Alegre,

Tarso Genro, foi condenado

pela Fazenda Pública, a

devolver 14 mil Unidades

Real de Valor - IJRVs,

referentes aos gastos de

publicação de três mil livros.

O que será que está havendo

eom o PT que sempre atirou

pedras «uai yiilraras?

?**????????????«?????

Candidatura

Afastado temporariamente

da vida publica, o ex-deputado

federal Ezio Ferreira, quecon-
tinua mantendo um excelente

trânsito em Brasília, não está
'c»tf l/lri 'In fs a

. ~cv*v.v, ^4 W» W íâUO

descarta apossibilidade de sair

candidato à Prefeitura de

Manaus, pelo PFL
£

O empresário Ézio

Ferreira que cumpriu dois

mandatos na Câmara Fe-

deral, não tem dúvidas de

que o seu Partido, o PFL

dará a carta a partir do ano

dois mil e uma candidatura,

sempre está nos planos de

qualquer político.

Trama

Servidores da Fuçada

entraram em contato com o

JC para denunciar uma trama

externa para desestabilizar a

Fuçada, ameaçada de fechar

as suas portas, para beneficiar

exclusivamente a sua irmã

gêmea, Fucapi, que em função

do Distrito Industrial tem um

maior campo de ação

??V

São duzentos e poucos
servidores que estão com os

seus empregos ameaçados.

Os servidores apelam as

autoridades para que

procurem um meio de salvar

a Fuçada, o mesmo

acontecendo com a Fucapi,

considerando que as duas

instituições são importantes

dentro da política da

Suframa.

Trabalho 
positivo

Satisfeito com o

comportamento da Casa, o

presidente da Assembléia

Legislativa do Estado,

deputado Humberto Michiles,

afirma com todas as letras que
o Parlamento, teve um

excelente desempenho no

primeiro semestre.

O presidente falou da

responsabilidade dos parla-
mentares, do acentuado

nível de freqüência e

ressaltou o deslocamento da

ALE para reuniões ordiná-

rias nos municípios de

Maués, Itacoatiara e Mana-

capuru. Para ele, os deputa-

dos cumpriram com o seu

dever.

Voto 
governista

O deputado Eron Bezerra,

do PC do B, resolveu dei\ar o

radicalismo de lado e mais

uma vez votar a favor de uma

proposta do Governo na

Assembléia Legislativado Es-

tado, mantendo dessa forma,

a aprovação por unanimidade,,

o que raramente ocorre

?//

O líder comunista na

Assembléia, não titubeou e

votou a favor da proposta

governista com relação ao

Plano de Cargos e Salários

dos servidores da Secretaria

da Fazenda. Aliás, este ano,

é a segunda vez que Bezerra

vota com o Governo na ALE.

Rolls-royee

Sabem quem arrematou o

relicário Rolls-Royce 53, da

família Marink Veiga, para
formar três na sua coleção, foi

nada mais, nada menos que o

empresário e senador pelo
PMDB do Amazonas.

Roberto Miranda, com

domicílio em São Paulo

O precinho pago pelo
senador-empresário pelo
carrinho, foi de apenas

130.500 reais, 500 a mais

que o lance inicial. O carro é

igualzinho ao da Presidência

da Repúnblica e irá rodar

nas amplas aveniriac Hp

Brasília.

Prevenção

Mais vale prevenir que
remediar Com essa filosofia

as autoridades sanitárias do

Estado, numa ação conjunta

com a Prefeitura de Parintins,

estão atuandojáhá alguns dias

na campanha de prevenção a

Aids, durante o Festival

Folclórico

? ??

Além das palestras que
vêm sendo feitas nas

emissoras de rádio, as

equipes espalhadas pelos
"currais" 

dos dois bumbás,

distribuem folhetos e

milhares de camisinhas. O

importante mesmo é a

prevenção ao virus HIV. A

medida merece os nossos

aplausos e a sociedade deve

colaborar.

Brasil reduz risco de

estrangulamento

A 

captação de I

bilhão de marcos

(cerca de US$720

milhões) por três

anos, feita pelo governo

brasileiro na Alemanha, foi

uma nova indicação de que

os efeitos daninhos da crise

mexicana sobre a credibili-

dade do Brasil estão se

atenuando um pouco

A possibilidade de tomar

empréstimos no exterior

reduz o risco de uin eventual

estrangulamento do país por

falta de divisas, mas não pode

ser entendido como uma

oportunidade 
para continuar

financiando o déficit

comercial com capitais de

curto prazo.

Assim como na venda de

títulos no Japão, no valor de

US$ 915 milhões, em 24 de

maio,ademan- 

da pelos bônus

brasileiros foi

maior do que a

inicialmente

planejada E o

custo desse

empréstimo para o governo é

bem menor do que o da dívida

interna, em reais.

O Tesouro pagará 9% ao

ano em marcos alemães, ao

passo que os juros em reais

custam atualmente 60°/o ao

A demanda 
por

bônus brasileiros

foi 
maior do 

que

a esperada

ano, ou cerca de 27% des-

contada a inflação. É claro

que essa diferença mostra

mais a anormalidade do nível

interno de juros do que a

mm— existência de

condições

especialmente

favoráveis no

exterior.

De todo

modo, a boa

aceitação dos títulos

brasileiros foi uma mostra de

credibilidade. E isso é

favoravel 
para as

expectativas de estabilização.

O andamento das reformas

constitucionais no Congresso

e o controle de inflaçio,

mantida em baixos do que ow

verificados no passad<^

recente, são fatores que se

somam no desenho de um

horizonte mais promissor.

Não se pode decerto ter

ilusões de que a apreensão

internacional que, desde

dezembro atingiu toda a

América Latina esteja de fato

ultrapassada. As colocações

dos títulos no Japão e agora 
*

na Alemanha são animadoras

ao sugerir que o país deu 
1

mais um passo na direção

saudável da reconquista da

confiança e credibilidad£

internacional.

r

Recesso e normalidade

* 
José Sarney

A atividade política dos

deputados e senadores tem

duas faces. Uma e aquela em

que o parlamentar deve

dedicar-se ao trabalho

legislativo, comparecer ao

plenário para as votações,

estudar os projetos, ii as

comissões da Casa, preparai 
-

se para a discussão e debate

dos temas que lhe estão

submetidos Correm paralelos

com esta, e a ela diretamente

ligados, oseventospartidarios.

a administração política do

trabalho individual

Outra obrigação decorre de

suainserção na vida partida!ia,

que importa um permanente

trabalho de contatos, estuda-

dose sintonia entreo processo

legislativo e suas repercussões

no âmbito e na área dos seus

respectivos partidos

Isso significaque o trabalho

de deputados e senadores é

absorvente e dominante, não

lhes dando tempo senão para a

ele se dedicarem Essa é a face

visível perante a sociedade,

aquela pela qual ele é julgado,

conhecido, prestigiado e

influente, como representante

do povo que recebe orientação

da opinião publica eao mesmo

tempo nela pretende interferir.

A outra face de trabalho do

deputado e senador, obriga-

tória e não menos importante,

e aquela que os americanos

chamam 
"assistência 

aos ins-

tituidores", isto e, satisfação

aos eleitores.

O detentor hh

de mandato

legislativo, é,

pelo próprio

sistema, um

representante

de determi- ___

nado grupo de

eleitores, que o elegeu para

falar, agir e trabalhar em nome

de suas idéias, de suas

posições, quer como

representante do povo quer

como representante do Estado

isto é, Câmara e Senado

Numa situação ou noutra o

mandatário e um escravo que

deve fidelidade aqueles que o

constituíram. Deve mantê-los

A outra fase do

trabalho do deputado

e senador é aquela que

os HUA chamam de

satisfação aos eleitores

informados sobre o que ocorre,

no parlamento, saber de suas

opiniões, recolher o que

pensam e o que orientam, sob

pena de traírem a vontade

popular ou de agirem a revelia

dela

Na div isão desse tempo, em

todo o mundo, procurou-se

encontrar uma divisão de

espaço Há parlamentos que

adotaram o regime de períodos

iguais para

mm—m essas duas

atividades no

parlamento e

perante o

eleitorado. Há

parlamentos

mm^m que adotam

recessos, mais

ou menos distribuídos durante

o ano, e outros, que trabalham

semanas alternadas e de outras

maneiras

Daí a importância do

recesso, que e o tempo que os

parlamentares têm para prestar

contas aos seus
' 

instituidores".

Por isso a Constituição o

consagrae somente admite sua

interrupção 
quando existir

"algum 
fato relevante de

caráter excepcional e de

interesse nacionafque

justifique sua suspensão A

existência do recesso é a

normalidade, a certeza de que

as instituições estão

funcionando e que nenhuma

sombra existe no horizonte.

E, hoje, o governo está

construindo a normalidade

política

Há um clima de

normalidade As emendas

constitucionais serão votadas

dentro dos prazos regimentais,

sem açodamentos. Elas não

são auto-aplicáveis Em julho,

o Executivo elabora as leis

regulamentadoras dessas

emendas e, assim, estará

completada a obra de

consolidação política interna,

capaz de gerar confiança e

retomada do desenvol-

vimento

Assim, assunto considerado

menor, o recesso passa a ser

uma sinalização grande sobre

os avanços políticos

conseguidos pelo país.

Lllüi/iíí

®SSSé 

C?UU2L/Í.U JKC

O deputado Miguel

Biango, líder do PMDB na

ALE. encaminhou fa* ao

nosso diretor-presidente,

jornalista Guilherme

Aluizo, agradecendo o

espaço aberto para os

trabalhos parlamentares

no primeiro semestre.

?????nnnnnnnn

O parlamentar, agrade,ceu

também a equipe de

jornalistas políticos do JC,

Osny Araújo, Roberto

Augusto e Alberto Jorge,

pelo bom trabalho desen-

volvido, esperando que essa

parceria importante para o

Parlamento, tenho conti-

nuidade

???????????nn

Para não ser marginali-

zada pelos torcedores do

Caprichoso, a Coca-Cola,

que patrocina o Festival de

Parintins, resolveu colocar

também em sua emba-

lagem, a cor azul. Dessa

forma, atenderá as duas

fanátira* tnrrirlns

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

A Capitania dos Portões

mantém intensa fiscalização

na navegação pelo rio

Amazonas O fluxo de barcos

para Parintins é muito grande

e a Capitania trabalha para

prevenir acidentes.

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

O trânsito continua

fazendo muitas vítimas em

Manaus. Os motoristas

precisam dirigir com mais

responsabilidade e

atenção.

Várias farmácias e

drogarias já fecharam ou

estão se preparando para

encerrar suas atividades em

Manaus Os comerciantes se

queixam amargamente das

elevadas taxas de juros
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TODO SABADOE DIA.

Caldo de feijão bem temperado, batidas de frutas tropicais,

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

variado buffet de doces e frutas de estação.

Começa hoje a 

grande 

disputa

fatos: Anttnto Ptdrt

Caprichoso e Garantido dão início às 21 horas ao espetáculo

no Bumbódromo de Parintins, levando de rojão, milhares de

visitantes e torcedores 
que 

se acotovelarão 
para 

assistir,

durante três dias, a maior 
festa folclórica do Norte Brasileiro.

O Bumbódromo já aquece as turbinas a poucas horas do espetáculo de Garantido e Caprichoso

A cidade vive o clima úa festa que extrapolou os limites do pais

Coca-Cola se veste de azul

Parintins

correspondentes)

inédito que só acontece mesmo

quando se traia dc i

Folclórico de Panntin \>

Cola, marca

mundialmente c

patrocinando a tcst.

de cor pela primei ra

historia Com a

tradicionalmente u;

Cola tóve que se adapt.

do boi e ja esta

Bumbodromo o >

publicitário que :

Caprichoso será tot.i

branco

Segundo o chetc 1 eu

promoções e prop.u

Israel, o trabalho d :

todo aereo, com galh i:

faixas de cada h.

distribuição de ventai

cabeça, sem muito a;

ornamentação daça

pelos próprios bumh i-

receberam recurs* ,

mil reais para este fim.

Lk disse que conta com o apoio

diretores de bois, de cumprir

que realmente prometeram,

que i. i exclusividade de market-

. L , ie produto dentro do

Bumbodromo A empresa vai

dí\i >r de 120 isopores para

ki\iliar na distribuição de

prtdutos Segundo lsaac Israel, a

„ \p, tativa de venda dos produtos,

é iv acima do ano anterior

Sobre a fnudança de cor no

Bumbódromo. Isaac disse que so

mesmo o Boi de Parintins para

onseguir esse tato medito, o que

demonstra o interesse da - Cola-

Cola em continuar patrocinando a

fi ta o que vai depender muito da

seriedade com que os bois vão

ncarar esse apoio A Coca-Cola

nunca 
' 

a partido, como fazem

outros fabricantes, ela quer apoiar

evento .1 cidade Ele ressalta

tamben a campanha nacional

projetando ainda mais o Festival

d„ Parintins

Pprintins

correspondentes)

(Superintendência d.

Amazonas), montt uunus.p

de segurança èmergei .

do Bumbodromo que c 1 ,

atendimento de emergência :

Centro de Saúde Dom \ic.i

Cerqua na entrada que da ac.

arquibancada do Capru <

De plantão na emergência 4

horas, um urgencista um

enfermeiro e toda a equip. L

enfermagem que dara suporte ao

atendimento deprimeiros-sca n

que houver necessidade s.und

Bumbódromo. estarão a

disposição dos visitante ^

população e turistas qu.

participarem da grande desta qu.

começa hoje

Fazem parte da equipe da

Susam, seis urgencistas

anestesistas. 3 cirurgiões 1

ortopedista. 1 cardiologista v. j

neurologista

A Coordenadora Intendeu;

Regional do Baixo Amazonas

Fatima \1uinz, esteve ontem no

Bumbódromo com os homens do

( rpode Bombeiros montando o

esquema de escoamento do

paciente que venha porventura se

acidentar na área das

arquibancadas gerais do

i aprichoso e Garantido Ela

ohcitou ao coronel Orleilson

Guimarães, que seja mantido os

corredores de acesso das

arquibancadas livres para que a

equipe do Corpo de Bombeiros

possa agir com mais intensidade

em caso de acidente

Desde a ultima sexta-feira,

que a Susam esta em Parintins

trabalhando com uma equipe na

area preventiva com a Vigên-

cia Sanitária trabalham ati-

vãmente na fiscalização das

bar raças de alimentação em bares,

restaurantes e principalmente

bai 1 acas. alem das visitas a serem

feitas nos motéis, hotéis e

drogarias

a multidão ao delírio

O Caprichoso também vom

forte e quer quebrar o tabu de

nunca ter sidobicampeãodoFes-

tival No KG Central do

Caprichoso, as alegorias estão

prontas para a batalha e Juarez

Lima, o grande astro do azul e

branco, diz que dessa vez, a

vitoria é certa

De acordo com o regulamento

do 30° Festival Folclórico de

Parintins fica estabelecido o

tempo de duas horas a

apresentação dos bumbàs, na

primeira noite, 28, duas horas e

trinta minutos, no dia e trés

horas no terceiro dia, 30 Será

consi derado o horário de 21 horas

para o grupo que desfilar em

primeiro e tnnta minutos após o

encerramento do tempo

destinado as apresentações

Parintins (Doà correspon-

dentes) - Chegou a hora da

grande disputa A partir de 21

horas, começa o espetáculo dos

bumbás de Parintins Hoje a

cidade é o centro das atenções

com o seu famoso Festival

Folclórico Caprichoso e

Garantido se enfrentam na arena

do Bumbódromo para mostrar

toda a beleza dos rituais e lendas,

cada vez mais apuradas

Turistas de Manaus, do Brasil

e capitais estrangeiras entu-

piram a pequena Ilha Tupi-

nambarana, fazendo um ver-

dadeiro desfile com suas

poderosas maquinas fotográficas

e filmadoras Mas o espetáculo

imperdi vel fica mesmo por conta

dos Bumbás

O Garantido, abre o Festival e

promete dar a volta por cima

arrebatando o titulo Para isso,

conta hoje com um novo time de

artistas e acredita que os novos

talentos vão conseguir o titulo de

campeão A responsabilidade

maior e do apresentador. Bené

Siqueira, que substituíra Paulo

Faria que ha 15 anos levantava a

galera vermelha e branca levando

Como nos anos anteriores, os artistas queimaram pestana na confeccAo de fantasias e alegorias

FEIJOADISSIMA.

PM monta

superesquema

para garantir

segurança

Parintins 1 Do» correspondentes)
- A Policia Militar do Amazonas está

em Parintins sob o comando do coronel

Orlei i sun Guimarães, com orientações

especificas do governador
super- isionada pelo secretário de
seguranya 

para proteger os que
brincam de boi bumba

' 
Estamos Garantindo a sua

segurança e l apnehando na sua

tranqüilidade disse o coronel

< T.eiteon recomendando a >s visitantes

que e\Hem excesao de bebidas e ate

mesmo andar com lóias e dinheiro

porque no meio dos corações azuis e

vermelhos existem os coraç&es negro»

que estão na Ilha com intenção de

tumultuar a testa Todo o trabalho de

segurança do Bumbodromo sera feito

pelo polu lamento de Manaus que vai

^ontar com 1homens A segurança

da cidade fica por conta da Companhia

local com aproximadamente 110

homens

Todo o efetivo da Policia conta com

mais de 400 homens. 16 elementos

específicos na area de atuação de

combate» incêndio oue atuarão dentro

da arena do Bumbodromo, um fcnibua

para o transporte da tropa duas siaturas

operacionais duas motocicletas Três

ambulâncias e o carro do Corpo de

Bombeiros que se integram aos

veículos motorizados da Companhia

de Parintins

Programa distribui

8 mil 
preservativos

Parintins (Dos correspnndrntes)

- Mais de oito mil preservativo*
i camisinhas > serào distribui das a partir
de hoje pela Superintendência de Saúde

do Amazonas obedecendo o Programa

de DST Aids, além de palestras que |á

foram proferidas aos alunos da rede

publica de ensino sobre a prevenção

da doença

A partir de hoje os trabalhos se

concentram na distribuição de

panfleto», cartazes e preservativo»,

principalmente, na orla.fluv-.al da

cidiade onde o caldeirão humano

ferve

As equipes da Susam estão em toda

a parte da cidade com o trabalho

principalmente de orientação ao»

turista* e a própria população

A mais 

gostosa 

feijoada

da cidade e no Tropical Hotel.

MÚSICA AO VIVO 
#

ESTRADA DA PONTA NEGRA, S/N9-TEL.: 1092) 658-5000
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Refinanciamento 
ultrapassa 30% no BB

Monopólio:

anacronismo 

que 

deve

ser superado

rlimiti? 

imposto 
para 

renegociação da

divida agrícola vencida 
poderá ser

dilatado em áreas de maiores

dificuldades, acredita Andrade Vieira

irasília (ABR) 
- O ministro

Agricultura, José Eduardo

jlrade Vieira, acredita que o

bco do Brasil, cm alguns casos,

s ultrapassar o limite de trinta
• 
cento para refinanciamento da

flda vencida dos agricultores

les índice foi definido em

negociação entre o governo e a

bancada ruralista no Congresso

Segundo o ministro, o

refinanciamento de trinta por cento

é suficiente para os produtores

que colheram a safra em fevereiro

e mairço. No entanto, para os

agricultores de regiões mais

distantes, como Mato Grosso.

Bahia e algumas regiões de Goiás,

os trinta porcento são insuficientes

para superar as dificuldades
"E 

preciso que o Banco do

Brasil, nessas regiões, seja mais

flexível e vá além desses trinta por
cento. Os gerentes conhecem os

clientes e acho que eles têm condi-

çÔcs. analisando caso a caso, de

estender esse beneficio a 50 ou 60

por cento do crédito", disse

Andrade Vieira, cm entrevista á

televisão

Na próxima semana, o ministro

José Eduardo Andrade Vieira viaja

para Londres, onde terá vários en-

contros com o ministro da Agri-

cultura da Inglaterra, pais grande
comprador de carne do Brasil An-

drade Vieira vai também a Gene-

bra, na Suíça, para um encontro

com o diretor da Organização

Mundial de Comércio. Vai

conversar sobre barreiras não

tarifárias sobre produtos
brasileiros praticadas pela
comunidade econômica européia

A via gem ao exterior terminará na

Costa do Marfim, onde tratará de

problemas do cacau A Costa do

Marfim é o maior produtor de

cacau do mundo c o Brasil deseja

trabalhar em conjunto em algumas

medidas que possam contribuir

para a melhoria do preço do cacau

BOLSAS

São Paulo (ABR) - A Bolsa de Valores de São Paulo operou em alta
de 2,6 por cento. O índice Bovespa esteve na marca de 36.302 pontos
Foram comercializados ate às 10h45, nove bilhões e 940 milhões de
títulos, no valor de 85 milhões e 476 mil reais. As maiores altas
Unipar PNB; Siderúrgica Nacional ON e Sharp PN. As maiores
baixas: Alpargatas PN , Banco Nacional PN e Siderúrgica Riograndense
PN.

Rio (ABR)-A Bolsa de Valores do Rio de Janeiro operou cm alta
de 1,5 porcento. Foram negociados um bilhão. 161 milhões e 47 mil
títulos com um volume de seis milhões, 19 mil e 824 reais As maiores
altas: Cerj ON - Companhia Siderúrgica Nacional ON e Usiminas PN
e as maiores baixas: Petrobrás ON - White Martins ON e Cemig ON

Tecnologias no 
processo

e 
qualidade 

do café

"Um 
cafezinho, por favor".

"O senhor tem preferência por
algum tipo específico de bebida de

café"?
-' 'Não 

O que o senhor sugere''?
"Se o senhor aprecia um

cafezinho bem encorpado,

recomendo nosso blend especial, com

80%de grãos arábica de bebida dura,

procedentes das melhores regiões

produtoras do Estado de São Paulo.

Ou, se deseja uma bebida mais suave,

temos hoje um finíssimo blend

composto quase que exclusivamente

por arábica de bebida mole do

Cerrado Mineiro. Temos ainda uma

terceira opção, mais em conta um

blend de arábica de bebidas dura e

rio, mais um pouco de conillon".
"Vou experimentar o de bebida

dura".

O diálogo acima, ambientado num

restaurante brasileiro, por exemplo,

pode parecer inimaginável e mesmo

absurdo até para quem tem um certo

conhecimento do produto 
"café".

Afinal, no Brasil, ainda existem

aqueles que acreditam que 
' 

café é

tudo igual'' Será? Definitivamente,

nfo. Estudos realizados com o maior

rigor ao longo das últimas décadas -

envolvendo desde testes de

degustação até análises químicas 
-

têm comprovado a existência de uma

infinidade de' qualidades de bebida

de café 
". 

E o Brasil tem o privilégio
de ser o único país do mundo capaz

de produzir a quase totalidade delas
- o que significa que pode oferecer

aos seus consumidores um número

significativo de combinações - os

chamados blends - dessas diferentes

qualidades do produto. Os

especialistas em degustação e

classificação de café costumam

estabelecer um paralelo interessante

. cotn o vinho para exemplificar a

inexistência desse conceito de
* 
diferenciação pela qualidade"

entre o£ consumidores de café

Ocorrem a uma pessoa, por maior

que fosse o seu desconhecimento

sobre a matéria, afirmar que um

Bordeaux e um Beaujolais são
"iguais" 

pelos simples fato de

ambos serem vinhos tintos

produzidos na França? Obviamente,

não - e isso porque o conceito de

qualidade da bebida, no caso dos
vinhos, já foi amplamente assimilado
no mundo inteiro.

Para o engenheiro agrônomo José

Gulherme Cortez, do Ministério da
Agricultora/Campinas e da

Faculdade de Engenharia de

Alimentos do Departamento de
'Tecnologia 

de Alimentos da

Itacamp, a cpialidade da bebida do

çtfé é determinada, principalmente,

pelas condições climáticas de cada'' 
regilo cafeeira e pela tecnologia de

' 
processamento, que envolve as fases

•-«colheita, 
processamento dos grãos

-, -e secagem A temperatura média

. «anal e a distribuição de chuvas

determinam o tempo necessário para
o café passar do estágio de
«Mmbinho para o de plena

maturação, induzindo o tipo de

processamento mais adequado e

econômico para o café. 
"Condições

de clima quente e úmido no período
da colheita poderão facilitar a

ocorrência de um processo
fermentativo nos grãos ainda na

árvore e, nesse caso, o processamento
do café não poderá reverter o prejuízo
na qualidade do grão".

A opinião de Guilherme Cortez

está fundamentada em estudos e

pesquisas realizados pelo agrônomo

que culminaram no trabalho
"Melhoria 

da Qualidade do Café

Brasileiro: aplicação de novas

tecnologias de processamento e

análises químicas de características

da bebida", supervisionado pela

profa dra Hilary Castle Menezes,

diretora do Departamento de
Tecnologia de Alimentos da

Unicamp

Neste trabalho, Cortez afirma que
a fenologia do café arábica, na
maioria das regiões cafeeiras no
Brasil, determina que ocorra uma
certa desuniformidade na maturação

dos grãos. 
"Pode-se 

encontrar, em
uma deteminada época de cõlheita,

grãos perfeitamente maduros (os
chamados 

"cerejas") 
ao lado de

grãos que já ultrapassaram esta fase
e de outros que ainda não atingiram
o estágio ideal de maturação

Considerando-se que apenas os grãos
cerejas reúnem o balanço de
compostos químicos considerado
ideal para a bebida, a presença de

grãos imperfeitos (imaturos ou
sobremaduros), em quantidades
variáveis, poderá encobrir ou
mascarar as características

desejáveis do gosto do café e,
consequentemente, o seu valor no
mercado", revela.

Levando-se em consideração que
as condições climáticas podem
induzir a um processo fermentativo

nos grãos de café, é preciso ressaltar

que a composição química das
camadas que recobrem os grãos é
extremamente favorável para um

processo microbiano e, nas regiões

de clima quente e úmido, no período
de colheita, esse crescimento pode
ocorrer ainda na árvore, nos grãos
caídos junto ao pé de café e,

principalmente, durante a etapa de
secagem dos grãos no terreiro. O
crescimento microbiano ultrapassa

as camadas externas e atinge o

próprio grão, que irá apresentar um
sabor leve ou altamente fermentado,

provocando significativa

depreciação no seu valor comercial.
"A 

variação da época de
maturação em função da variedade

cultivada é outro fator determinante

Iiara 

a qualidade do café.
nfelizmente, as variedades

comercialmente exploradas são
apenas duas (Mundo Novo e Catuaí)

e $âo poucas as propriedades cafeeiras

que exploram essa pequena variação

no tempo de maturação para
dimensionarem melhor essa fase do

. café", ressalta Guilherme Cortez.

O 
presidente da NEC do Brasil

considera as estatais das

telecomunicações como

1paquidermes " 

que 
estão 

paradas

por decreto.

Gilberto Geraldo Garbi,

presidente da Nec do Brasil,

não entende como se conse-

gue encontrar um meio termo

entre monopólio e não mo-

nopólio.

Ele é a favor da quebra

pura e simples do monopól io.

Engenheiro eletrônico

com passagens pela Telepar

e a Telebrás. Garbi, 51 anos,

dirige uma emresa que tem

demonstrado grande fôlego

para enfrentar uma concor-

réncia acirrada e agressiva.

Ano passado, a Nec faturou

US$ 505 milhões, com alta

de quase 30% sobre 1993.

Este ano, a empresa prevê

vendas de US$ 630 milhões

- 25% acima do faturamento

de 94.

Nesta entrevista, Garbi

mostrou disposição e obje-

tividade para enfrentar as

questões a ele propostas.

P - Para ter um sistema

moderno de telecomuni-

cações, o Brasil precisaria

investir US$ 60 bilhões em

35 milhões de terminais e

em toda a infra-estrutura

de satélites, fibras óticas,

redes de longa distância

etc. É possível chegar-se a

isso se mantido o monopó-

lio estatal nas telecomu-

nicações?

G - Sem dúvida que não.

Isso está mais do que

demonstrado nestes 21 anos

do sistema Telebrás. As filas

de espera 
por linhas

telefônicas nas grandes

cidades e no interior só têm

crescido. Em São Paulo, há

quase 2 milhões de pesãoas à

espera de um celular ou do

telefone comum. Quanto

mais o tempo passa, mais

aumenta a distância entre o

que é oferecido 
pelo mo-

nopólio e o que é solicitado

pelo público.

P - Flexibilização ou

quebra de monopólio?

G - Flexibilização é uma

palavra ilógica. Não consigo

entender como é que se pode

encontrar algo intermediário

entre monopólio e não mo-

nopólio. Sou favorável por-

tanto à quebra do monopólio,

com ampla liberdade para

aqueles que querem em-

preender, prestar serviços de

telecomunicações e ampla

liberdade de escolha para os

usuários. Liberdade de pro-

dução e liberdade de escolha

são essenciais numa demo-

cracia. Os monopólios são

antidemocráticos e autori-

tários porque itnpedem isso.

P - Há setores que te-

mem a substituição do mo-

nopólio estatal pelo mo-

nopólio privado caso de

privatização. Como pri-

vatizar preservando a com-

petição?

G - Este é mn fantasma

criado para atemorizar a

população por quem combate

a privatização ou a quebra

do monopólio. Ninguém é

favorável à venda do mono-

pólio estatal para a iniciativa

privada, gerando um mono-

pólio privado. O que quere-

mos é quebrar o monopólio,

oferecer várias alternativas

que vão competir entre si e,

paralelamente, ou um pouco

depois, pegar as empresas

estatais, que já não serão

monopolistas, e vendê-las a

capitais privados.

P - As empresas do Sis-

tema Telebrás suporta riam

a entrada de competidores

privados?

G - Acho que não. É por

isso que precisamos trazer

empresas operadoras priva-

das para fazer com que esses

mamutes estatais sejam sa-

cudidos pela competição e

tratem de evoluir. É um crime

contra o usuário dizerque

precisamos manter o mono-

pólio para garantir a sobre-

vivênci a desses paquidermes

Se não sobreviverem, me-

lhor. Então teremos com-

petidores que vão oferecer

opções melhores e mais

baratas.

P - A presença do capital

privado nos Programas

Comunitários de Telefonia

(PCft) e em outras mo-

dalidades de parceria com

o setor público constitui

uma alternativa válida para

suprir a demanda atual ou

seria apenas uma forma de

prolongar a vida do mono-

0? 

- 
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Gilberto Geraldo Garbi, presidente da NEC do brasil

pólio?

G - Como paliativo, essas

alternativas estão sendo até

razoáveis. Já que o mono-

pólio não fazia certas obras,

as parcerias conseguiram

colocar centenas de milhares

de linhas telefônicas em todo

o Brasil, aliviando um pouco

as filas de espera

P- Por que ainda existem

problemas na utilização do

celular em São Paulo e qual

a perspectiva de sua

superação?

G - Existem basicamente

dois problemas. As zonas de

sombra, onde a cobertura do

sistema não é perfeita 
- há

ruídos ou mesmo quedas de

comunicação. A solução é

continuar instalando Esta-

ções Rádio-Base (ERB). Já

instalamos mais de 250

estações - uma quantidade

enorme Precisamos ainda

colocar mais de 100.

O segundo problema é o

congestionamento Muitas

vezes não se consegue linha

E o congestionamento do

sistema celular é como o de

avenidas. Qual é a maneira

de eliminar o congestio-

namento nas várias avenidas

de São Paulo? É abrir mais

avenidas, no caso, pôr mais

linhas. E é o que está sendo

feito, infelizmente de uma

maneira lenta O problema

poderia estar atenuado se

empresas privadas estives-

sem fornecendo sistema

celular em paralelo à Telesp

P - O sr. já disse que a

Telebrás age 
"espasmo-

dicamente". Esse compor-

tamento mudou com o novo

governo?

G - Não mudou nada.

Quando forem indicados os

novos dirigentes das empre-

sas estatais do setor, eles vão

ver que os antecessores

passaram vários meses sem

contratar nada. E depois vão

querer que a indústria acabe

tudo em dois ou três meses

Não há planejamento in-

dustrial, economia de escala

e eficácia na área produtiva

que resista a este tipo de «-

comprador espasmódico.

P - As indústrias forne-

cedoras do Sistema Tele-

brás querem reajustes dos

contratos em andamento

enquanto a Telebrás fala

em redução. O que deve

resultar desse aparente

impasse?

G - Os contratos são

instrumentos jurídicos per-

feitos, regidos 
por legisla-

çòes, e foram objetos de con-

corrência. Não estamos dis-

postos a reduzir um só cen-

tavo. Se quiserem rescindi-

los, 
paguem as multas

previstas Sobre reajustes,

eles estão disciplinados na

lei que fixou um ano sem

correção Passado este

período, a lei diz como deve

ser a correção.

P - 
Qual a sua avaliação

do governo FHC, princi-

palmcntc na área de teiecu-

municações?

G - A postura doutrinária

do governo federal, e em

especial da área de tele-

comunicações, merece nota

dez. O presidente sabe o que

quer para o pais e o ministro

das Comunicações sabe o

que quer, com algumas

ressalvas O que me preocupa

é a prática, a falta de

acontecimentos concretos.

Em telecomunicações não

aconteceu nada, até porque

existem decretos 
que

proíbem a assinatura de

contratos e a abertura de

concorrências. Às coisas 
#

estão paradas por decreto.

Ittk.
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Jatene tenta evitar o 

"holocausto"

Manaus 
produz 

o melhor

videocassete da Philips

Estão chegando às lojas novos

produtos Philips: dois TVs dc 14

polegadas, outros dois de 20

^polegadas e um videocassete Hi-

¦i estéreo de seis cabeças

Produzidos em Manaus, esses

lançamentos fazem parte da

estratégia de mercado da Philips

de renovar totalmente sua linha de

produtos de vídeo no máximo a

cada dois anos Além disso, a

Philips é o único fabricante a

oferecer o controle remoto em

todos os modelos de TV da sua

linha

Disponíveis nas versões Luxo

eSuperluxo, os novos TVs Philips

trazem as facilidades do menu com

cursor na tela. 69 canais pré-

^ 
sintonizados, relógio que comanda

as funções liga/dcsligaeslecptimer

e duas opções de ajuste (tecla

Preferência Pessoal) Um dos

Jelosde 14 polegadas traz uma

Wça para facilitar o transporte Os

novos TVs foram equipados com

o moderno circuito de imagem

Cascade, que oferece uma

qualidade de imagem muito supe-

rior. Na versão Superluxo os novos

TVs Philips oferecem ainda dois

alto-falantes, painel de conexões

de áudio e vídeo, seleção Pal-M/

Ntsc automática e controk remoto

com 23 teclas (10 teclas na versão

Luxo)

Programas em 
'Sap'

Uma das novidades do VR 654

Foto: Divulgayio

- o primeiro videocassete estéreo

que a Philips produz em Manaus -

é a possibilidade de gravar

programas na versão dublada ou

com o som original, através do

recurso SAP (Second Audio Pro-

gram). quando aemissora oferecer

essa possibilidade durante a

transmissão Das 6 cabeças que
equipam o aparelho, quatro
respondem pela reprodução da

imagem e dos efeitos especiais

(congelamento de câmera lenta,

por exemplo) enquanto que as

outras duas garantem a gravação

e reprodução estéreo do som Um

dispositivo garante que toda a fita

possa ser reproduzida

automaticamente por ate 20 vezes

seguidas

O acesso direto a um

determinado ponto da fita pode
ser feito através da função Go-To,

que funciona agregada ao contador

de fita cm tempo real O usuário

tecla no controle remoto os

nu me ros correspondentes ao t recho

da fita que quer assisti r e o aparelho

avança ou retrocede a fita

automaticamente O VR 654 traz

um controle remoto tipo Jog/

Shuttle. no qual avanço,

retrocesso, câmera lenta e

reprodução quadro-a-quadro são

acionados através de discos

giratórios As funções de tracking

digital, rebobmamento 30% mais

rápido e limpeza dos cabeçotes

são executadas de forma

autoniatica

m

O videocassete VR 654 da Philips possui seis cabeças
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Ministro da Saúde

faz corpo a corpo

no Congresso

Nacional e 
já

convenceu a

maioria dos

parlamentares

sobre os 
problemas

da Saúde.

Brasília (A BR) - Pela terceira

vez em duas semanas, o ministro

da Saúde. Adib Jatene, voltou

ontem ao Congresso, para defender

a recriação do Imposto Provisório

sobre Movimentação Financeira

(IPM F) Desta vez, o ministro não

compareceu a nenhuma comissão,

mas optou pelo corpo a corpo

cem os senadores O ministro fez

um apelo aos parlamentares para

que \ otem aemenda constitucional

que traz dc volta o IPMF,

apresentada na última semana,

pelo senador Antônio Carlos

Valadares (PP-SE)

Jatene esteve com o sena-

dor Antônio Carlos Magalhães

(PFL-BA). que já foi seu pa-

ciente, e em seguida foi ao gabi-
nete da Presidência do Senado

O ministro pediu ao senador

Jose Sarney (PMDB-AM) que

dê inicio a tramitação da emen-

da A proposta está na mesa e

deve ser encaminhada esta se-

mana a comissão de Constitui-

ção e Justiça Depois, o ministro

foi agradecer a iniciativa do

senador Antônio Carlos Valadares

e foi pedir ao presidente da

Comissão de Constituição e

Justiça, senador íris Rezende

(PMDB-GO). que acelere a

tramitação da emenda
" 
Preciso dos recursos para três

meses atras disse o ministro

Segundo ele, os hospitais não

suportam mais trabalhar com as

tabelas do Sistema Unicode Saúde

(SUS) Para se ter uma idéia, um

medico recebe hoje dois reais por

Foto JC

Adib Jatene insiste na reedição do IPMF para salvar a Saúde

uma consulta Uma anestesias esta

orçada em quatro reais e três dias

de internação, rendem 50 reais

para os hospitais conveniados".

observou o ministro

Os apelos do ministro ja

começaram a surtir resultados A

emenda tem o apoio de 51

senadores, numero suficiente ate

para que seja aprovada em

plenário O autor da proposta disse

que ficou impressionado com os

números do Ministério, e esta

convencido de que a contribuição

é a salvação para a saúde, que

pode entrar em colapso em 60

dias. se não receber recursos do

governo, como teria afirmado o

proprio ministro Pelo menos 60

por cento do atendimento medico

e feito pelas Santas Casas, que

ameaçam cancelar os convênios

por causa dos poucos recursos .

disse o senador A situação, para

ele. é vexatória Os hospitais

convemados vão fechar as portas

Previsto crescimento da

America Latina até 2005

Rio (ABR) 
- A America

Latina tem condições de crescer

mais de seis por cento ao ano

entre 1998 e 2005, de acordo

com relatono elaborado pelo vice-

presidente regional do Banco

Mundial para America Latina e

Caribe, Shahid Javed Burki, e

pelo economista-chefe da

instituição, Sebastian Edwards

O relatório foi dl vulgado, durante

a abertura da Primeira

Conferência Anual do Bird sobre

desenvolvimento da America

Latina e Caribe, no Copacabana

Palace, no Rio de Janeiro

Concentrado no período pos-

implantação de ajustes

econômicos pela maioria dos

países latinos, o relatorio chama

a atenção de sete pontos

fundamentais para o crescimento

Ha rpí»i{|o ** tomi r* rnci»rr»PY|rqm

como exemplo para o futuro

O primeiro deles diz respeito

à conta corrente da balança de

pagamentos, vanavel importante

que deve ficar sob controle do

governo, não excedendo 3 por

cento ou 3,5 por cen"> Quanto

ao fluxo de capitais, o Bird

recomenda que a natureza não

deve ser especulativa nem de

muito curto prazo, para não

causar danos a economia E

importante fomentar

investimentos estrangeiros de

longo prazo e investimentos

diretos em maquinario e

equipamentos, segundo o

relatono

Tambem e essencial o aumento

da produtividade na etapa de

implantação das reformas

estruturais de modo que as

exportações possam crescer O

relatorio do Bird critica a

utilização de uma taxa cambial

fi xa no processo de estabilização,

pois considera que esse sistema

traz problemas potenciais \

flexibilização cambial é

aconselhável, mas se não puder

ser adotada no momento, a

manutenção de um câmbio fixo

rlf*vp cpr

políticas fiscal e monetaria

consistentes

O tamanho da divida publica

também foi analisado pelo

relatorio do Bird para America

Latina e Canbe. que recomenda

a utilização de papeis de médio e

longo prazos e não investi mentos

financeiros de 28 ou 30 dias E

importante, ainda o papel do

Estado no processo de

desenvolvimento sustentado O

desmantelamento do Estado de\ e

ser suplementado com a

construção de instituições que

permitam provei as regiões mai

pobres dos sistemas básicos de

educação e saúde, fomentando a

harmonia e a igualdade sociais e

a redução da pobre/a Essa luta e

urgente e não pode ser

postergada, disse o economista-

chefe do Bird. Sebastian

Edwards

De acordo com o relatono do

BancoMundial,oBras11 rrcr t

4,5 por cento no proximo biênio,

apesar da inflação 
prevista de 3 5

por cento neste ano O relatorio

apresentado pelo vtee-presi-

dente regional do Bird e por

Sebastian Edwards afirmo, ainda

niiP 
"o 

Rrictl ocfi rtm

posição que estavao México t (h

prazos da divida são favoráveis

a moeda estava desvalorizada

quando o Plano Real

deslanchado, as autoridades

econômicas estão atuando a fim

de controlar o consumo, as

reservas internacionais são altas

e o déficit de conta corrente e

modesto"

Seria um holocausto, com milhares

de pessoas morrendo"

Segundo Jatene o Ministério

\ai liberar cm julho recursos para
pagamento dos atendimentos

ambulatonais referentes aos meses

de abril e maio, e as internações de

maio Para os próximos meses, a

esperança do ministro é que o

Senado aproveite o recesso para
discutir a emenda e \ atá-la no

inicio do segundo semestre,

quando seria enviada a Câmara

Receita:

"Operação

Omissos"

Porto Alegre (ABR) - A Receita

ederal \ ,n iniciar no próximo mês de

julh. i ipcraçà.i omissos notificando

aspes-«mstísicasejuridicasque, apemr
• li' obrigadas não .Icviararam Importo
de Renda esn- ano no Rio Cirande do
Sul

Segundo o superintendente da
Kcceiia Federal no 1 -lado. Luiz Jair
Cardoso o numero de declarações
apresentadas toi quatro por cento supe-
nor ao total Jo ano passado Foram
entregues 52? 800 declarações, e as
devoluções do lmpo«tode Renda devem
começar em agosto

Governo 
pensa

aumentai crédito

e baixar 
juros

Brawtia (ABR) - <» ministro ! cdro
Malan disse ontem, na Câmara doi
! )qiutados . .nde abtiío seminano sobre
o aniversário do Kcal que o Conselho
Monetário Na, <• -nal e o Banco Central

|a estào adotando medidas para aumeatar
credito e baixai as taxas de turos

.segundo o ministro, ha sinais de que o
consumo desacelerou e a economia
cresce de maneira sustentável

í cdro Mui.in fez um balanço de um
ano Jo Kea! destacando a queda da
inflação mas afirmou que os índices

não devem fechar em um digito nos

próximos dois anos O mini stro garantiu

que o go\ erno vai continuai aiustando o

plano, dando prioridade a redução do
custo Brasil, a pnvatizaçàoeas reformas

constitucionais Ele afirmou que o re-

gime de bandas, na política cambial,

permanecera

Rodovia nordestina é definida em orçamento

Recife (ABR) 
- A conclusão

da ferrovia transnordestma e o

projeto de transposição das

aguas do rio São Francisco estão

entre as obras definidas para o

Nordeste, no plano plurianual

do governo federal dos pró-

ximos quatro anos, que esta sen-

do elaborado pelo Ministério

do Planejamento As propostas

do governo federal para a região

foram analisadas por represen-

tantes das secretarias de Plane-

jamento dos oito estados,

durante reunião, na Sudene.

com o diretor executivo da Se-

cretaria de Políticas Regionais.

Waldemar Ottani

Os representantes das

secretarias de Planejamento

pediram prioridade para as obras

de recursos hídricos e devem

encaminhar á Sudene as

propostas de alteração O plano

plurianual dev era ser concluído

até o dia 4 de agosto e

encaminhado ao Congresso

para entrar em vigor a partir de

janeiro do proximo ano

Além do projeto de

transposição do Rio São Fran-

cisco e da conclusão da Ferrovia

Transnordestma, 
que vai

interligar onze portos da região

e será a principal via de

escoamento dos produtos do

\ ale do São Francisco, o plano
define também programas de

desenvolvimento no semi-

árido, zona da mata. Vale do

Jequitinhonha. em Minas

Gerais, zona Cacaueira da Ba-

hia e na Bacia do rio Pamaiba,

no Maranhão e Piauí Prevê

também investimentos no setor

de turismo

O diretor executivo de

políticas regionais. Waldemar

Ottani. disse que os problemas

regionais estào sendo encarados

como uma questão nacional e

que essa abordagem cria a

necessidade de compatibilizar

visões regionais para elabotar

um plano que atenda às

aspirações de todos os estados

n
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O novo regime 

previdenciário

O Ministério estimula o debate através da divulgação das

regras de transição, cuja admissibilidade 
foi aprovada 

pela

Câmara dós Deputados

INSS mostra detalhes do combate à sonegação

O Ministério da Previdência e

Assistência Social divulgou um

texto de'' hipóteses para debate''.

elaborado pela Secretaria de

Previdência Social, com a ressalva

de que o texto não é definitivo,

sobre as regras de trans íçào para o

novo regime previdenciário, que
emergirá com a reforma da

Previdência, cuja admissibilidade

foi aprovada pela Comissão de

Constituição e Justiça, da C âmara
"A 

proposta de reforma é

complexa, disse o ministro

Reinhold Stephanes, observ ando

que as regras de transição

permitirão maior visibilidade nas

negociações sobre a reforma, que
não prejudica os atuais

aposentados epcnsionistas Espero

que com a divulgação desta

proposta, que não é conclusiva,

estejamos contribuindo para a

melhor aceitação da reforma,

facilitando sua compreensão e

favorecendo sua aprovação pelo
Congresso".

Eis na íntegra o texto da

proposta:

1. Simulações de prazos
mínimos para contribuição à

Previdência Social

Conforme tem sido muito

difundido nos últimos tempos, o

reequilíbno atuarial sustentado do

Regime Geral de Previdência So-

ciai depende, entre outras coisas,

da revisão dos prazos de

contribuição dos segurados

No Regime Geral da

Previdência Social, é possível um

trabalhador do setor privado
aposentar-se hoje com

comprovação de apenas 6 anos e

meio de contribuição efetiva ao

sistema, no caso do trabalhador

urbano, ou até menos, no do

trabalhador rural Já para os

funcionários públicos civis e

militares, que auferem

aposentadorias maiores que o

salário da ativa e, em média, muito

superiores às do trabalhador do

setor privado, o tempo de

contribuição pode também ser

muito curto, dependendo apenas

do efetivo ingresso no serviço

público. No que se refere, por seu

turno, às demais aposentadorias

especiais, o tempo de contribuição

efetiva à Previdência Social, no

cargo de referência, limita-se, por
exemplo, a um mínimo de 8 anos,

no caso dos parlamentares

(aposentadoria proporcional) e a

cinco anos, no dos magistrados

Em todos os casos, porém, mesmo

que as pessoas tivessem

contribuído por um prazo mínimo

de 30 anos, fica patente o grande
descolamento existente entre o

valor das contribuições efetuadas

aos diferentes regimes

previdenciários, e o valor total dos

benefícios auferidos pelos diversos

contribuintes

A alteração do Regime Geral

da Previdência Social passa então

por uma mudança na filosofia do

modelo vigente, modificando-se a

atual sistemática de aposentadoria

por tempo de serviço, para a de

tempo de contribuição

Essa modificação, além da

unificação dos tempos de

contribuição para todos os

indivíduos, independentemente de

sexo ou regime de trabalho,

engloba o alongamento do prazo
para um total de 40 anos de

contribuição previdenciária, o

qual, à luz de todas as experiências

internacionais analisadas, poderá
sej considerado extremamente

razoável.

Saliente-se, entretanto, que a

proposta de mudança no regime

previdenciário, ainda que constitua

uma profunda reestruturação do

atual sistema, levara à sua plena
implantação apenas a partir do

ano de 2030 Assim, lio decorrer

dos próximos 35 anos, todos os

trabalhadores, inclusive os recém-

ingressados no mercado de

trabalho, estariam sendo inseridos,

no novo regime, de forma gradual
e extremamente suave, de acordo

com uma visão de 
"construção

para o futuro", sem radicalismos

e traumas sociais.

2. A transição para o novo

regime previdenciário

Como hipóteses para debate,

são então sugeridas regras de

transição, para o novo sistema

previdenciário, que em grande
medida respeitam a chamada
"expectativa 

de direito 
".evitando

assim impor pesadas perdas
àquelas pessoas cujo tempo de

serv iço se encontra próximo do

limite legal para o requerimento

da aposentadoria

Assim, se unia pessoa, por
exemplo, encontra-se a um ano da

aposentadoria por tempo de

serviço correspondente a 35 anos.

ao invés de ter de cumprir mais 6

anos para completar os 40 anos

previstos no novo regime, levar-

se-ia em consideração que. no re-

gime anterior, ela já completara o

equivalente a 97% do tempo Desta

forma, ela só teria que cumprir

apenas 1 mês, além dos doze

requeridos, para obtenção de

aposentadoria, no sistema anteri-

or

E importante assinalar que a

proposta de transição para o novo

regime previdenciário não

contempla apenas a proporção
entre o tempo de serviço ja
cumprido e o total a cumprir

daqueles que estão prestes a

aposentar-se De fato, essa

proposta vai mais longe, ao

beneficiar também todos aqueles

que tenham recém-ingresso no

mercado de trabalho

Apesar de, a longo prazo, pre-
tender-se que todos, sem exceção,

fiquem sujeitos ao período de 40

anos de contribuição, tendo em

vista as características inerentes à

carreira de professor primário,

poderia adotar-se, nesse caso, um

regime de transição mais suave do

que aquele que necessariamente

adviria da adoção das mesmas

regras de proporcionalidade dos

regimes de 35 a 30 anos.

De fato. para a transição para o

novo regime, uma professora

primária, por exemplo, quetivesse

ja cumprido 15 anos de serviço,

faltando-lhe, portanto, 10 anos

para aposentar-se no sistema atual,

pelas regras normais sugeridas

teria de cumprir, em adição, 6

anos de serv íço, para adequar-se

ao regime de 40 anos de

contribuição. Se, por exemplo,

fosse adotada, em alternativa, a

tabela de transição relativa à

aposentadoria de 30 anos, por
exemplo, considerando-se que uma

professora com 15 anos de serviço

cumpriu já o equivalente a 60%do

tempo previsto, no regime de 30

anos isso eqüivaleria a um tempo

de serviço de dezoito anos (60%

de 30 anos), exigindo que, ao invés

dos 6 anos adicionais assinalados,

a professora tivesse que cumprir

apenas o correspondente a 4 anos.

Dentro Ho mesmo raciocínio

para o caso do professor primário,

por seu turno, poder-se-ia adotar

a tabela de transição de 3 5 para 40

anos, ao invés das correspondentes

tabela relativa a um regime de 30

anos, suavizando, também neste

caso, a passagem para o novo

regime previdenciário.

Em síntese, para a professora

primária adotar-se-ia a tabela de

conversão de 30 para 40 anos (ao
invés de 25 para 40) e para o

professor primário adotar-se-ia a

tabela de conv ersão de 35 para 40

anos (em vez da de 30 para 40),

estabelecendo-se uma equivalência

de tempo de serviço entre os

diferentes regimes de transição

Se para os professores

primários, em virtude das

circunstâncias adversas

relacionadas ao desempenho da

profissão, é sugerida uma forma

de suavizar a transição para o

novo regime previdenciário, já

para as pessoas inseridas em

categorias profissionais mais

privilegiadas, seja por auferirem

uma renda elevada, ou seja pela

possibilidade de aposentarem-se

num curto tempo de exercício

efetivo do cargo (aposentadorias

especiais), 
poderia, por outro lado,

ser sugerida uma forma de

transição mais rápida para o novo

regime, como forma de compensar

parte das distorções hoje existentes

em termos de justiça social e do

equilíbrio econômico-financeiro

do sistema previdenciário

brasileiro.

3. Limite de idade para
obtenção da aposentadoria por

tempo de serviço.

Ainda que o estabelecimento

de um tempo de contribuição

mínima de 40 anos possa, em

princípio, parecer muito pesado,
cabe assinalar 

que 
ele não acaba

com a possibilidade das pessoas
aposentarem-se relativamente

jovens, em termos da suas

capacidade produtiva
Se, no regime previdenciário

atual, a média de idade do início

das aposentadorias por tempo de

serv iço gira em torno dos 5 3 anos,

podendo, em muitos caos. ocorrer

aposentadorias precoces aos 50

anos (ou até menos no caso de

regimes especiais), no caso dos

homens, aos 45, no dos mulheres,

ou ate mesmo aos 40 anos, no caso

dos professores, na proposta do

novo regime, contudo, as

aposentadorias ainda poderiam,
em princípio, ocorrer em idades

de plena capacidade produtiva dos

cidadãos. Assim, para aqueles que

porventura tivessem ingressado nc

mercado de trabalho aos 15 anos.

no regime de transição proposto,
caso tivessem, por exemplo, já
trabalhado o equivalente a 3 0 anos.

poderiam, ainda assim, aposentar-

se com apenas 50 anos e oite

meses. Se a pessoa, por outre

lado, tivesse trabalhado 20 anos.

poderia, por seu tumo, aposentar-

se com 52 anos e 1 mês, no caso de

ser homem, ou com 48 anos e 3

meses, no caso de ser mulher.

Apenas a título de hipótese para
discussão, para evitar o problema
de aposentadorias precoces,
especialmente no caso dos

servidores públicos, cuja idade

média de aposentadoria é

normalmente inferior à dos demais

trabalhadores, sugere-se então a

adoção de um sistema que
estabeleça, como mínimo para o

requerimento de aposentadoria, a

idade de 55 anos Constituindo,

ainda assim, um prêmio para
aqueles que eventualmente tenham

começado a trabalhar

demasiadamente cedo, a idade

mínima sugerida teria o mérito de

elevar a idade média da concessão

de aposentadorias, se bem que não

resolvendo totalmente, pelo menos

contribuindo para minorar os

problemas atuariais atualmente

enfrentados pela Previdência So-

ciai.

O Ministério da Previdência e
Assistência Social divulgou o seguinte
balanço das ações de combate à
sonegação e a fraude, desenvolvidas de
1992 até hoje no Ministério, o que
ressalta a continuidade das ações

1. 1.400 servidores

pennajientemente estão trabalhando no
combate á sonegação, fraude, corrupção,
irregularidades, erros e desvios, sendo
900 na Inspetoria Geral de Previdência
e 400 na Auditoria Geral do INSS,
verificando-se

2. Foram revistos os sistemas de

pagamentos, fixando-se alçadas de
competência, de acordo com o valor, a

partir do chefe do Posto de Benefícios
do INSS até o ministro de Estado

3. Foi implantado o Siafí, Sistema
Integrado de Administração Financeira,
atendendo-se ao TCU e assegurando

pleno conhecimento de toda a gestão
financeira

Está sendo testado o sistema de
Pagamento Alternativo de Beneficio que
acabará com o pagamento por chefes
nos postos.

4 Na área de benefícios, foram
retirados da folha de pagamentos do
INSS:

294 247 na revisão rural, sendo

que nova revisão foi autorizada pelo
Congresso para os benefícios concedidos

em 92 e 95;
87 002 na revisão da invalidez;
134 808 na revisão do auxílio

doença,
494.694 na revisão urbana,
105.569 

pela Inspetoria Geral,
45.160 

pela Auditoria,
467.736 

pelo Sisobi, sistema de

óbitos, que acelerou e automatizou a
retirada;

7 382 pelo homônimo, sendo que
outros 16 mil serão retirados em julho;

5 Na área de arrecadação e
fiacalização:

combate frontal á sonegação e á
inadimplência de instituições (União,
estados e municípios) de empresas

públicas e privadas
426 697 empresas fiscalizadas até

abril de 95,
-190 023 notificações de lançamento

de débitos fiscais no valor de RJ 9,6
bilhões;

27.447 autos de infração aplicados
até abril de 95

-11 306 notificações para pagamen-
tos no valor de RS 106,3 milhões;

200 974 parcelamentos de débitos
no valor de R$ 12,3 bilhões;

expedição de 171 704 avisos de
cobrança de acréscimos legais, no valor
de RS 3,8 bilhões

6. Na área de Porcuradoria:
210.000 diligências realizadas pelos

localizadores (detetives) de devedores;
10 743 ações de apropriação

indébita no valor de RS 995 milhões,
-62 264 ações de execução fiscal no

valor dc RS 3,8 bilhões,
500 mil pedidos de inquéritos

encaminhados à Polícia Federal,
98 fraudadores denunciados no Rio

de Janeiro, com a decretação de 22

prisões, encontrando-se 18 pessoas
presas, e indisponíveis e bloqueados os
seguintes bens:

107 apartamentos;
34 casas ou prédios;
21 lojas;

35 salas comerciais;
5 fazendas;
522 

quilos de ouro;
5 barcos;
5 milhões de reais, em cadernetas

de poupança de dois réus,
telefones, 

jóias, objetos de arte,
veículos, cavalos, gado etc.

19 milhOes em contas bancárias.
recuperação de RS 25 milhões em

depósitos bancários, de recur^B
retirados do INSS;

340 
prisões de sonegadores,

depositários infiéis, decretadas em São
Paulo, com expedição de 290 mandados:
oito foram efetivamente presos, 114

procuraram a Justiça para acerto da
dívida, oito decretaram falência, seis

entraram com recurso, dois admitiram
ter vendido os bens, cinco faleceram
antes de acertar suas dividas e um

processo foi cancelado
desencadeamento de ofensiva para

cobrança da divida ativa,

- Na área de Recursos Humanos:
1 268 inquéritos administrativos

existentes em abr de 95 no INSS para
punir servidores responsabilizados por
irregularidades e desvios,

-168 servidores demitidos por justa
causa, envolvidos em fraudes. •

- Administração Patrimonial
colocação á venda de 4.003 imóveis,

tendo sido vendidos 1.311; outros 1.130
serão colocados á venda em jul de 9^

renegociação dos 466 imói^ft
alugados que rendiam RS 21 mil e ho^
rendem RS 125 mil, sendo que serão
revistos todos os contratos até aez de 95;
os i mó vei s que forem recuperados serão
colocados à venda.
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Governo vai assentar 40 mil famílias
 FOTO JC
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Cuidando de dentes

O tenente-coronel Oliveira,

^¦iretor 
do Centro Odonto|ógico da

^rMAM 
está mostrando a que veio e

deu vida nova ao lugar Começando

pelos gabinetes odontológicos que
receberam ar condicionados novos,

quem for àquele centro vai poder
constatar o clima de satisfação entre

os oficiais dentistas, suboficiais e

praças.

oooooooooooooooo

A farmácia que no pasmado era

fechada «pó» às trêi da tarde,

deixando o povo na mão, está

funcionando em horário integral

Três gabinetes odontológicos estão

lendo montados fora do centro

para poder atender os usuários

durante o tempo em que o prédio

pastar pela reforma que
acontecerá no mês de agosto.

^>OOOOQOOOOOOQOOQ

Nada como trabalhar com

harmonia e em paz O clima reinante

sequer parece com aquele que um

dia foi denunciado pelo JC, quando
oficiais insatisfeitos com a direção

trabalhavam em nome da honra

Quando a tropa está satisfeita é

porque tem um comando que se faz
respeitar pela competência e

serenidadé, nada de desmando e

perseguições Nossos votos de que o

trabalho do tenente-coronel Oliveira

e seus subordinados continue

frutificando

Paz na terra

Para surpresa dos repórteres

da Assessoria de Comunicação da

CMM, os jornalistas Rui Barbosa

(diácono da igreja Adventista) e

Flávio Mendes (macumbeiro

juramentado, hoje convertido a fé

cristã), fizeram as pazes, seladas

quando o adventista serviu ao

convertido um generoso café tom

pão. A coisa mexeu tanto mm os

companheiros que fizeram ate trm

release e distribuíram. Coisas da

Câmara.

Revoltado

O deputado Eron Bezerra está

pelas tabelas com a presidência da

ALE, tudo porque o presidente da

Casa resolveu fazer a doação de um

milhão de reais para o governo do

Estado, alegando que conseguiu fazer

uma economia de três milhões

seiscentos e sessenta e seis inil reais

nos cinco meses em que está na

presidência da casa, uma economia

de mais de setecentos mil reais por
mês

oooooooooooooooo

A revolta do deputado

comunista se dá pelo fato de que
na ALE há uma serie de

necessidades que precisam ser

atendidas. Entre elas o próprio
aumento dos funcionários que ate

agora só receberam o valor em

forma de abono, não incidindo

sobre as vantagens que os mesmos

têm direito.

OOOOOOOOOOOOOOOO

Eron vê a atitude como o vizinho

que aj uda o outro enquanto a família

passa mal, com certeza um milhão

de reaisdana para aiudar a melhorar

o feijão com arroz de muitos
servidores que não gozam de certos

benefícios Infelizmente essa idéia
do deputado Hnmhcrlo Mirhilcs por
maior que seja a boa intenção, não

pegou bem

* Imoralidade

Pouco tempo depois de

aniillrmos à greve dos petrolei ros

por melhores salários, passaremos
a assistir a luta doi senadores pa ra

conseguirem a bagatela de

cinqüenta mil reais a titulo de

verba extra, dado que o sala rio de

oito mil reais é muito pouco. Resta

laber o que pensa o resto da Nação

que vive de miieros cem reais

É-T-I-C-A

Essa santa palavra foi c itada en la-

. ticamente durante a sessão plenária
de ontem na Câmara Municipal O

primeiro foi o vereador Aloysio

Nogueira do PT, que deu um puxão
de orelha em seus pares afirmando

que ali imperava o não cumprimento

das normas regimentares e a falta de

reapeito de um pelo outro, quão tentes

foram suas palavras ao ponto de

ailenciar o plenário

OOOOOOOOOOOOOOOO

ALBERTO JORGE

O vereador enfatizou a falta de
respeito m útuo como sendo motivo

para que a sociedade não respeite
o Legislativo Municipal. A
vereadora Aninha usou do mesmo

expediente usando a fórmula

contra a vereadora Vanessa

Grazziotin que denunciou o

presidente da EMTU, Marcos

Antônio Cavalcante de estar

usando veiculos de sua

propriedade para fazer serviços
da Prefeitura, ganhando um bom

dinheiro com isso.

OOOOOOOOOOOOOOOO

A vereadora considerou a de-

núnciaimproccdenteeddeiideuque

os parlamentares possam ter ati-

vidadescomerciais paralelas às lun-

ções do parlamento já que o salario

é pouco e. se os vereadores podem,
os secretários municipais também

poderiam Seguindo o raciocínio do

respeito a ética, o vereador

Rairnuundo Furtado, foi atras Só

que nenhum deles conseguiu ser tão

coerente, contundente e incisivo no

discurso quanto o velho professor
Aloysio Nogueira

Orgasmo risível

Alguns pedidos de instalação de

CPls na CMM ficaram para sabe

Deus quando, acredito que na volta

do recesso parlamentar A que
deveria apurar a aplicação dos R$

19 710 230,36 gastos com a

manutenção de veiculos da PMM e

os gastos com locação de equipa-

mentos rodoviários e veículos

proposta pela vereadora Vijiessa,

loi rechaçada

OOOOOOOOOOOOOOOO

Pelos valores apresentados fo-

ram gastos RS 10.665.571,76 na

manutenção de 119 veículos leves

e RS 9.114 658,50 em 90 veículos

rodoviários que prestam serviço

ao município. O valor gasto com a

locação de equipamentos rodovia-

rios e veículos, da cerca de cin-

quênta mil reais para cada cada

um dos equipamentos e veículos,

sendo ai, que estaria sendo

beneficiado Marcos Cav ali ante,

da EMTU.

OOOOOOOOOOOOOOOO

A vereadora Conceição I ins

achou que 50 mil reais gastos em um

carro que presta ser viço pesado é um

valor normal A foto mostrada pela
vereadora da oposição amo prova

que compromete Cavalcante quase

provoca 
"um 

orgasmo risível no

vereador Roberto Alexandre, fr.ise

dita por ele mesmo

OOOOOOOOOOOOOOOO

Com ou sem orgasmos os

defensores do prefeito não foram

muito hábeis na defesa do poder
municipal, coerente foram as

palavras de Serafim Corrêa ao

afirmar que possivelmente o

prefeito Eduardo Braga esteja

alheio a essa situação e nem tenha

idéia de toda essa esparrama de
dinheiro que esta acontecendo

Clima 
quente

O pau quase quebrou quando n

vereador Serafim Corrêa propôs
O envio de um ofício ao prefeito e

ao governador denunciando a

empresa Ecocel de cobrar preços
superfatu rados pela areia
asfaltica, o que segundo o v ereador

a empresa que alem de ter sido

denunciada aoTrtbunaldc Contai

da União por ter superfaturado as

obras da Suframa, estaria

cobrando da Prefeitura de Manaus
oitenta e nove reais e cinqüenta

centavos pela areia, enquanto em

Belem o preço e bem inferior

Orientador

Enquanto o circo pegava logo

Jorge Maia pediu .i palavra e

aolicitamente propôs-se a ser o
orientador de Vanessa iu> que dl/

respeito a apurar a quem pertence o

caminhão que ainda hoie consta no

Detran como sendo de Cavalcante

Ele mesmo |á passou dois anos com

um carro que estava no nome de uma

outra pessoa

OOOOOOOOOOOOOOOO

Enquanto sua tutura orientada

não se habilita a receber

orientações Jorge Maia vem

fazendo uma verdadeira revolução

nos Alvoradas, ond* a Prefeitura

implantou o Distrito de Obras a

seu pedido. Falando bonito ou não

Maia vem fazendo um serviço que
vem agradando os moradores

daquela area.
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Milhfte.s de pessoa* no país hahitam palafitas

Esta é a meta do Planalto 
para este ano, segundo o

presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

(incra), Rrazílio Neto. Dotação complementar 
garantirá recursos.

Brasília (A BK) -O 
presidente do

Instituto Nacional de Colonização e

Reforma Agraria (Incra). Bra/ilio

Neto. declarou que a meta do Governo

Federal para este ano. na area de

assentamentos fundiários e de 40

mil famílias, dentro de um projeto

global de 280 mil, num prazo de

quatro anos O Preço médio para a

fixação de uma so família chega a

US$ 12,3 mil. incluindo a fixação do

homem à terra até a sua plena
emancipação como produtor rural",

completou

Brazilio Neto disse, em palestra
na Associação Comercial de Minas,

que |á solicitou uma dotação comple-

mentar para arcar com os custos des-

te assentamentos c também com as

div idas do Incra relacionadas com o

pagamento de desapropriações ín-

clusive na área judicial Uma refor-

ma agrária não constitui nenhuma

doação, mas sim uni processo de

autofinanciamento disse Brazilio,

acrescentando que a preferência do

Incra, nesta meta. é priori/ar os

empregados rurais que ja estejam \ i-

vendo em áreas em fase de desa-

propriaçào Segundo opresidenie do

Incra, 
"viaülitèv 

as pequenas

propriedades rurais é uma prioridade
inclusive de nature/a social'

Bra/ilio Neto atefúni que a

ocupação ilegal de terras devolutas

do governo por grileiros esem-terra

c ilegal c scr.i combatida pelas
autoridades O fundamental, 

"e

preservar a regularização fundiária

a todo custo evitando fatos

consumados que só trazem

intranqüilidade social", disse

lembrando que o Incra se encontra

cm uma situação delicada", em

relação as desapropriações 
"Se

pagamos valores irreais e abusivos,

somos criticados E se nào pagamos,
somos acionados pela Justiça Por

isto e imprescindível que se

reformule o conceito de avaliações

rt.ts ações desta categoria, eliminando

custos desnecessários para a

sociedade argumentou o dirigente

do Incra

Criado 

grupo 
de repressão

ao trabalho escravo no 
país

Brasília (ABR) - <> 
presidente

leinando Henrique Cardoso assinou
ontem decreto 11 íandoogrupo executivo

de repressão 10 trabalho forçado

íOertral ) que atuara na repressão e

fiscalização do trabalho escravo no

Brasil O grupo integrado por
representantes de cinco ministérios v ai
definn as punições que serão impostas
«i empresários, fazendeiros e outros tipos
de empregadores I les poderão sei
impedidos de ter acesso a emprestimos
subsídios e ao rolamento de divide
além de não poder participai de
conCOirÉBcias publicas

Assistiram ,i solenidade, realizada
no inicio ã.i tarde, no Gabinete

Presidencial, trés dos quatro ministros

que comandam as pastai envolvidas na
lepressão ao trabalhe* escravo Nelson

Jobim, da Justiça, Paulo 1'aiva do
Trabalho, Andrade Vieira da
Agricultura e (oistavo Krause do Meio
Ambiente Recursos Hídricos e

Amazônia l egal I)o grupo, apenas
I toro th ca Werneck, da {fldustna,
Comercio e Turismo, não compareceu
Tltfnhém*«t#vnm o*

Ségio Motta, das CjUnunicações

Raimundo Britto, de Minas e Energia,
Odacvr Klein, dos Transportes, e Clóvis

Carvalho da Vasa Civil, além do
Secretário de Assuntos Estratégicos

Ronaldo Sardenberg

Ontem em seu programa
radiofônico, Palavra do Presidente

I eniando Henrique disse que apesar

da I ei Áurea , o trabalho escravv

ainda não acabou ao Brasil. Lia |''KX
a princesa Isabel assinou a t imosa lei

Áurea que deveria ter acabado com o

trabalho escravo no Brasil liijjo.

deveria porque intchzmei ' n
acabou Ainda existem brasileiros que
trabalham sem liberdade afirmou O

governo segundo ele. sera rigoroso em

relação ao problema < "presidente 
pediu

que as íamilias e os propnos
trabalhadores denunciem o trabalho

escravo

l u sei que a violência t de d.u

medo O Ministério do Trabalho tem

notícias de trabalho escravo em Al u' >¦

mas não tem como comprovar, porque
nào sabe onde procurar Ninguém

denunciapor medo Medo ate de moru:r

Mas se as pessoas ficarem caladas

essas barbaridades \ >o continuar

acontecendo Procurem as delegacias

regionais do trabalho, as representações
MiniftHw \or*> .

Pastoral da ferra o Sindicato dos

Trabalhadores Precisamos lazer um

esforço nacional para cumpnr.

definitivamente a lei Áurea afirmou

o presidente na mensagem transmitida

I lc disse tjue muitas denúncias sobre

trabalho escravo chegam ao Ministério

do trabalho Vindas de todo o pais, mas
itado campeão e o Para, com mais de

HO"": da- reclamações Deptis, vêm

Minas Gerais Mato Grosso do Sul.

Alagoas e Rondônia, que exploram mão-
de-obra em itividades variadas, como
fazendas carvoarias e serrarias O

presidente assinalou que 
'

irregularidades vão desde o não
cumprimento da legislação trabalhista -

ninguém 'em carteira assinada - ale a
falta de condições de v ida de trabalho

e de liberdade

A questão da utilização da mâo-de-

obra infantil na industria de calçados
também esta na mira do governo, que
recebo igualmente, muita-- denuncias
contra empre isque exploram o trabalho

de menores Neste caso, o problema e

mais complicado porque a-, denuncias

não podem ser comprovadas ia que as

crianças costumam ti ihalhar em suas

próprias c isas 1 ssa questão e grave

retaliações de outros países, como os
st.idos Unidos que ia avisaram que

não vão compra; calçados de industrias
¦'rasileirasquecvpli tam amâo-de-obra

infantil

Secretários 
querem 

mudar

regras de acesso ao FGTS

Rratilia (ABR) (K secietan

estaduais de saneamento e meio-
ambiente vão propor ao Ministério do
Planejamento e a Caixa Pconôanca I e-
deral (CPI ), mudanças nas regias para

acesso aos RS 91)0 milhOcs disponíveis

para o setor no Fundo de Garantia por
empo de Serviço i FGTS) A Bfoposta

em discussão na segunda regunião anual
do fórum nacional dos secretários prevé
a dilatação dos prazos para a formação
dos conselhos estaduais e municipais
de saneamento e a desburocratização
dos procedimentos para a solicitação de
verba O FGTS dispõe de um total de RS
2,5 bilhões, dos quais R$ 1,6 bilhão
serão utilizados na área de habitação

"O 
que tememos e que os prazos

estão muito estiangulados e a burocracia
exigente afirma o picsidente do

Fórum. Mendes Ribeiro I ilho As nor-

mas aprovadas pelo conselho ciuadoi

do fundo de garantia para o programa

prosaneamento estabelecem prazo
máximo de ikz dias. a partir da formação

dos conselhos para que estados e

municípios definam suas prioridades
Portaria da Seplan determina que 60%

,los recursos serão aplicados em muni-

cipios da região metropolitana da» capi-

tais e cidades de médio e grande porte
42 secretários reunidos em

Brasília querem fortalecer pohticamente
a atuaç ão dos estado s i unto ao C o ngi e sso

e ao Governo Federal para influir no

contendo de projetos, como o do novo

código de aguav e a pt oposta do

executivo para uma politiza nacional de

desenvolvimento urbano Mendes

Ribeiro reclama do anteprojeto sobre

desenvolvimento elaborado pelo

governo nào preenche as exigência*.

porque não coloca o saneamento como

pilondade clara''.
''ma d.i- alternativas encontradas

pelos governos estaduais para retomar
as obras de saneamento atingidas pelo
bloqueio dos recursos desde o final do

governo Collot e a utilização da lei de
concessões Atravésdela investimentos

na construção de sistemas de
abastecimentoe águas pluviais coletae

piocessamentr de lixo poderão ser
retomados em parceria com ¦ iniciativa

privada, que deteria a concessão para a

exploração de parte desses serviços em
troca da realização das obras

O sistema de parceria ia esta sendo
aplicado no Rio (rrande do Sul. onde
obras 'oram 

retomadas por empresas

privadas Na grande I orto Alegre,
segundo Mendes Ribeiro, serão

irivestick - este ano R| 100 milhões

Diretrizes da

LDO sob

apreciação

do Senado

Brasília (ABR)-A Comissão

Mista de Orçamento ficou de

votar ontem, o parecer do senador

Jose Fogaça (PMDB-RS) sobre

projeto de lei de diretnzes

orçamentarias (LDO)para96 O

substitutivo altera vános pontos

da proposta original do governo

e ainda não tem acordo para ser

aprovado, parlamentares do PT

estão questionando a falta de

metas e objetivos na LDO

A principal modificação, feita

pelo relator, esta na contrapartida,

exibida de estados e municípios,

para os recursos repassados pela
mão Na atual LDO, nào ha

.ssa exigência A proposta do

governo determinava que os

L'o\ernos investissem o

correspondente a ate 100% do

que r ecebessem No substitutivo,

o relator buscou um meio termo

Nos municípios com ate 25

mil habitantes das regiões norte,

nordeste e centro-oeste, a

contrapartida sera de 5 a 10%..

\cima dessa faixa, o limite sob«

delua20°0 Para o resto do pais.

a contrapartida tera que ser de 20

a 4»)° o \ regra não vale para os

recursos do Fundo de

Participação dos Estados e dos

Municípios, onundos detnbutos

0 Distrito Federal também não

esta incluído no artigo

A LDO também determina

que os orgãos da administração

direta e indireta gastem, pnmeiro,

com o custeio da maquina para

depois investir Outro pomo e o

que propõe que as futuras

emendas ao orçamento passem

por uma analise sobre a

viabilidade econômica e

financeira no Congresso, antes

de serem aprovadas Essa tarefa,

hoje, e do executivo, que é

também o encarregado da.

execução orçamentaria

A maior critica a LDO é a

ausência de metas concretas para

gastar os recursos no ano qut)
vem Segundo o deputado Paulo

Bernardo (PT-SP), o orçamentq.

para 96, que só chega a<^

C ongresso em agosto para sef

votado até o final do ano, tem

como pnondade o combate aof

déficit publico e a estabilização

da economia 
"O 

governo só

trabalha a questão monetária, mai.

o social, nada" O deputado

acrescentou que as metas:

pregadas na campanh»

presidencial, ilustradas pelos

cinco dedos da mio, foram

esquecidas 
"Nãohànadasobr*

saúde, educação, segurança^

transportes e habitação",-

concluiu
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Criado o 

grupo 

contra o trabalho forçado

Kolo» JC

Durante o seu programa

radiofônico, 
"Palavra 

do

Presidente 
", 

Fernando

Henrique Cardoso

anunciou a assinatura de

um decreto criando o

grupo executivo de

representação ao

trabalho forçado,

formado por

representantes dos

Ministérios do Trabalho,

Justiça, Agricultura,

Indústria e Comércio e

do Meio Ambiente.

Brasília (ABR) - O presidente
1' emando I (enrique C ardost > anunc iou

em seu programa radiofônico

Palavra do Presidente 
" 

a assinatura

de um decreto criando o grupo
executivo de repressão ao trabalho

forçado" O grupo, formado por
representantes dos Ministérios do

Trabalho, Justiça, Agricultura,

Indústria e Comércio e do Meio

Ambiente terá como objetivo princi-

pai definir punições ri gorosas aqueles

pessoas que se utilizam do trabalho

escravo .'' Ei a punição da lei nâo basta

E preciso pegar esse pessoal pelo
bolso Ei a punirão da lei nâo basta li

preciso pegar esse pessoal pelo bolso.

Ei só no bolso que eles sentem",

afirmou o presidente.Fernando
Henrique garantiu que 

' 'esse 
não vai

ser só mais um grupo de discussão

Vai agir 
" 

O presidente fez um apelo

às famílias desses trabalhadores para

que denunciem esse tipo de

exploração, pois só assim o governo
terá condições de agir e punir
empresários criminosos

A íntegra do programa"Em 
1888, a Princesa Isabel

assinou a famosa Lei Áurea, que
deveria ter acabado com o trabalho

escravo no país Digo dcveri a porque,
infelizmente, não acabou Ainda

existem brasileiros que trabalham sem

liberdade Só que antigamente os

escravos tinham um senhor () escravo

do Brasil moderno troca de dono e

nunca saEie o que a espera no dia

seguinte Ei sobre essa triste realidade

que quero conversar com você, hoje.

As denúncias sobre o assunto são

muitas Mas é preciso deixar bem

claro o que é trabalho escravo O

trabalho escravo e aquele que tira ;i

liberdade de ir e vir do trabalhado!

Isso acontece, principalmente, no sul

do Pará Mas de oitenta por cento das

denúncias que chegam ao Ministério

do Trabalho são do Pará Em fazendas

que fazem desmatamentns por
exemplo, o trabalhador escravo e

vigiado 24 horas por dia por jagunços
muito bem armados. Alem disso, é

obrigado a comprar do dono da

Fazenda tudo o que precisa para
sobreviver Namaioriadas vezes, não

sabe nem o preço dos produtos que
compra Aí, o que acontece é o

seguinte: adividadele vai aumentando,

não recebe nada no fim do mês e e

obn gado a continuar trabalhando pai a

pagar a dívida

Outros tipos de denúnc ias chegam

ao Ministério do Trabalho mas não

podem ser considerados como

trabalho escravo e sim como trabalhi>

degradante li o caso de algumas

serrarias de Rondônia, onde alguns

brasileiros trabalham em condições

desumanas Sem água limpa para
beber, sem qualquer saneamento, sem

um lugar decente para morar e sem

Fernando Henrique Cardoso assinou decreto criando o grupo de repressão ao trabalho forçado.

qualquer tipo de equipamento de

segurança para lidar com as serras

elétricas Seguidamente ouvimos

noticias de trabalhadores, e ale de

crianças que perdem os dedos nessas

serrarias

I existem também denúncias

envolvendo esses dois tipos de

trabalho o escravo e o degradante I

o queacontei e em algumas carvoarias

do norte de Minas Gerais e do Mato

(irosso do SUl. As irregularidades vão

desde o não cumprimento da legislação

trabalhista, ninguém tem carteira

assinada, ate a falta de condições de

\ ida, de trabalho e de liberdade

N i ultima fiscalização feia, em lim

de maio, na região dos municípios de

Água Clara, Ribas do Rio Pardo e

Três Marias, no Mato Grosso do Sul,

lbi um encontrada >83 irregularidades

em quatro empresas

Esse ano, o Ministério do I rabalho

adotou uma nova política de combate

É a fiscalização móvel As equipe,

especializadas que fazem fiscal ização

nunca são formadas por profissionais
do listado denunciado. O Ministério

trabalha a partir de uma denúncia e

nem sempre consegue comprovar as

irregularidades Porque quando uni

trabalhado foge e denuncia para a

imprensa os fazendeiros ou

empresam >s acusados dão uni jeito de

acabar com. qualquer vestígio que
comprove o trabalho escravo ou

degradante I quando a denúncia e

comprov ida muitos desses

exploradores pagam a multa cobrada

pelo Ministério do 1 rabalho, mas

continuam a fazer irregularidades isto

tem i|ue acabar

Iu estou assinando ho|e um decreto

para criar um grupo executivo de

repressão ao trabalho forçado file

será formado por representantes de

cinco ministérios do Trabalho, da

Justiça, da Agricultura, da Indústria,

Comércio e Turismo, e do Ministério

do Meio Ambiente e Recursos

Hídricos e Amazônia Legal. Ei esse

não vai ser só mais um grupo de

discussão Vai agir

A primeira tarefa será definir

punições realmente rigorosas para
essas pessoas que andam

transformando brasileiros em

escravos li a punição da lei não basta

E preciso pegar esse pessoal pelo
bolso li so no bolso que eles sentem

O governo não vai mais conceder

empréstimos, subsídios, rolai dívidas

desses fazendeiros e empresários

inescrupulosos e nem deixar que eles

participem de concorrências públicas
A atuação conjunt dos cinco

ministérios é muito importante 0

Ministério da Justiça vai ampliai a

cooperação com o Ministério do

I rabalho

Hoje, as equipes de fiscalização

são acompanhadas poi policiais
federais A participação da Policia

Rodoviária Fedeal facilitara o

trabalho Porque geralmente os

trabalhadores que estào sendo

explorados e sacrificados são

recrutados em regiões diferentes

Poi exemplo para trabalhar nas

carvoarias do Mato Grosso do Sul,
-ào recrutados trabalhadores em

Minas (íerais l !m controle bem feito

nas estradas, ajudaria a descobrir para
onde os trabalhadores são levados

Como o Ministério da Indústria e
('omércio também está m > grupo, outra

irregularidade 
poderá ser combatida

•> trabalho infantil na indústria de

calçados

Há muitas denúncias contra

Transbrasil aplica suas rotas 
para 

a Europa

A Transbrasil ampliou suas

notas para a Europa, voando agora,

também, para Amstcrdam. na

Holanda, duas vezes por semana

e, com isso, aumentando para três

as suas freqúênc i as para Viena, na

Áustria.

, O novo vôo - TR-876 - às

quintas-feiras, atende Amstcrdam

e Viena, saindo dc São Paulo,

escala no Rio de Janeiro c em

Fortaleza, de onde parte, às 19:00

hs, 
"Non-Stop", 

para Viena,

pousando em Amstcrdam ás 13 :05

hs (local). De lá. às sextas-feiras,

os passageiros da Transbrasil,

voltam 
"Non-Stop'' 

para o Rio de

Janeiro, finalizando a viagem em

São Paulo às 23:55h

Como segundo opção, existe o

vôo TR-874 - também para as

duas cidades européias - às terças-

feiras, saindo de São Paulo,

passando pelo Rio de Janeiro dc

onde decola às 15:l5h. também
"Non-Stop", 

para Amstcrdam

Da capital holandesa, os

passageiros da Transbrasil.

retornando ou indo para Viena,

partem às 09:30h. De Viena o

avião segue direto para Fortaleza

Aos sábados, continua sendo

operadoovôoTR-876, São Paulo.

Rio de Janeiro, Fortaleza, Viena.

A Transbrasil ampliou suas rotas para a Europa

com retorno aos domingos. - vôo

TR-H77-. passando pelas mesmas

cidades

De Manaus, sc pode ir para
Amstcrdam c Viena através do

vôo (diário) TR-521, que sai as

08:00 h (local) e chega em

Fortaleza as M:10h, onde os

passageiros embarcam para a

Europa nos modernos Wic- Boc i ng

767 da Transbrasil, com duas

classes de scruço, que compõem

uma das frotas mais jovens da

America Latina

Outra opção, com conexão em

São Paulo, é o vôo TR-576. de

terça-feira a sabado. que sai às

08 15h (local) e chega na capital

paulista às 13 OOh. O retorno pode

ser feito de terça-feira a sábado, a

partir da chegada cm São Paulo,

no vôo TR-926, que sai às 02 
"45h,

escala cm Brasília e chcga cm

Manaus às 07 00 h (local).

Urodinâmico inova

tratamento de doenças

renais no Amazonas

A saúde no Amazonas dá dois

importantes passos O primeiro

passo foi estabeleeido na semana

passada, quando foram realizados,

na Clinica dc Rins, as duas

primeiras operações desse gênero
realizadas no Norte do Pais c que
a partir dc agora, passam a ser

realizada normalmente, com

plenas possibilidades dc sucesso,

em Manaus

0 segundo c importante passo

que está sendo dado c relacionado

com o aparelho Urodinâmico que

está sendo trazido para Manaus,

exatamente para a mesma Clínica

Santa Júlia, que assim se coloca

dentre as clínicas mais bem

aparelhadas do País, no que sc

refere à ideologia

0 Urodinâmico é um aparelho

que interpela as doenças

relacionadas com os problemas de

mixiçào. de pessoas de qualquer
idade e de ambos os sexos (ou

seja de crianças a velhos e de

homens e mulheres) Esse

aparelho, que é o único na Região

Norte, possibilita a indicação,

com absoluta precisão, se o

paciente necessita ou não de

cirurgia e. no pós-operatávo,

identifica, também com a™s-

ma precisão, sc a cirurgia teve

sucesso

Para trazer o equipamento e

submeter-se ao curso intensivo de

treinamento para sua utilização,

no Hospital daClinicas, encontra-

se cm São Paulo o Dr Roberto

Fleck que deverá retornar a

Manaus dentro de quinze dias,

quando passará a oferecer a nossa

comunidade esse importante

serviço de urologia, que só é

encontrado nos países do primeiro

mundo e no sul do noosso país
A comunidade manauara Â

congratula com o Dr F.dson

Sarkis. Diretor presidente da

Clínica Santa Júlia e com o Dr

Roberto Fleck conceii^Jo

urologistadaquela clínica, que são

os responsáveis por esse

importante beneficio trazido para
a cidade de Manaus e que coloca a

nossa capital como referência para
tratamento no campo da urologia

para os I stados do Norte do Brasil

e dos países limítrofes

empresas I)enúncias que não podem
ser comprovadas, porque as crianças

trabalham em suas próprias casas

Isso é completamente ilegal,

desumano e prejudica o país
economicamente ()sEstadosl lindos,

por exemplo, já avisaram que não vão

mais comprar calçados de indústrias

que utilizam mão-de-obra infantil

() problema do trabalho escravo e

do trabalho degradante no Brasil é

muito, mas muito grave Felizmente,

não e só o governo que se mobiliza

para combater Várias entidades da
sociedade c i vil, como a comi ssão pas-
toial da terra, também estão agindo

lisse problema tem que ser

enfrentado assim, com a união de

esforços e sem interesses políticos ou

religiosos

Antes de terminar o programa de

hoje. eu quero fazer um apelo e um

alerta. Um alerta aos empresários que
cometem esses verdadeiros crimes o

governo \ ai ser rigoroso l i um apelo

a esses brasileiros que são

escravizados e as suas famílias

Denunciem

1 u sei que a violência e de dar

medo I) Ministério do Trabalho tem

noticias de trabalho escravo em

Alagoas mas não tem como

comprovar porque não sabe onde

procurar Ninguém denuncia por
medo Medo ate de morrer

Mas se as pessoas ficarem caladas,

essas barbaridades vão continuar

acontecendo

Procure as delegacias regionais do

I rabalho, as representanções dos

Ministérios nos Estados, a igreia, a

Pastoral da Ferra, o Sindicato dos

Trabalhadores Precisamos fazer um

esforço nacional para cumprir,

definitivamente, a 
"lei 

Áurea

Reunião do secretário

com embaixador dos EUA

Brasília (ABR) - O secretario

da Receita Federal, Everardo

Maciel, reuniu-se no Ministério

da Fazenda, com o embaixador

dos Estados Unidos no Brasil.

Mclvin Levistsky Em Pauta, a

colaboração que o governo

americano, através do Internai

Rcvenue Service (IRS), vem

prestando ao governo brasileiro

no treinamento de auditores da

Receita Federal para combater

especificamente fraudes

financeiras internacionais

A assessoria de imprensa da

Receita informou que no ano

passado, uma equipe do IRS veio

a Brasília para treinar 30 auditores

Além disso, oito auditores

brasileiros foram aos Estados

Unidos para serem treinados no

próprio IRS Atualmente, cinco

outros auditores estào em

treinamento no IRS. que é o orgào

americano equivalente à Receita

Federal Brasileira Outros cinco

vão aos Estados Unidos em

setembro próximo Para agosto

deste ano. esta também prevista a

chegada em Brasília de uma outra

equipe americana para treinamento

de mais 60 auditores da Receita

Projetos

Kio(ABR) -O Banco Nacional

de Desenvolvimento Econômico e

Social (BNDES) vai liberar

recursos para projetos ambientais

na baía de Guanabara, no Rio de

Janeiro O protocolo para a criação

da linha de crédito de R$ 150

milhões foi assinado pelo

governador do Rio, Marcelo

Alencar, e pelo presidente do

banco. Edmar Bacha

Com esses recursos, ceica de

quinhentas indústrias instaladas

na região da baía de Guanabara

poderão desenvolver projetos de

controle ambiental c de

despoluição industrial e para

compra de equipamentos

Os recursos do BNDES podem

chegar a 75% do valor do projeto
Este limite aumenta para H0%, no

caso da compra dc máquinas e

equipamentos O prazo máximo

para os financiamentos é de oito

anos, com dois de carência, com

juros baseados na taxa dc juros de

longo prazo e taxa de risco de

quatro a 6,5% ao ano

Atualmente, são despejadas,

por dia. na baia de Guanabara e

nos rios que desaguam nela, setenta

toneladas de carga orgânica, óleo

e metais pesados produzidos por
indústrias da região metropolitana

do Rio A iniciativa privada

também foi incluída no programa,
com a participação da Federação

das Indústrias do Rio de Janeiro c 
*

do serviço brasileiro de apoio à

nucroc pequena empresa (Sebrae).

que farão o-contatos dos empresas

com o BNDI S

Dívida

Porto( \BR) Opresidcntedo

Instituto Nacional do Senuro So-

cial.( re-iode Matos Rolim,disse

ontem que a dívida atua para com

0 Instituto e estimada em 11 bilhões

de reais em todo o pais I le abriu

em Porto Alegre, a semana da

Dívida Atua

Rolim disse ainda que o ministro

da Previdênc ia e Xssistência So-

ciai. Rcinhold Stephanes,

determinou que as Procuradorias

Estaduais c Regiotiaisdo Instituto

intensifiquem as ações de cobrança

judicial para aumentar a

arrecadação da div ida Ativ a foi dc

I27.X milhões de reais

Reforma

Brasília (ABR) O ministro#

da Administração Federal, I ms

( arlos Bresser Pereira, conversou

com o presidente do Supremo Tri-

bunal Federal (STF), Sepulvcda

Pertence, sobre o projeto dc

reforma constitucional na área do

funcionalismo público, que será

env lado em breve pelo governo ao

Congresso Nacional

A saída do gabinete de Pertence,

o ministro da Administração não

quis revelar maiores detalhes do

encontro, qualificado por ele como
" 

uma visita dc cortesia a um velho

amigo"

Bresser Pereira confirmou, no

entanto, que o projeto será

centrado cm três pontos a

descentralização da administração

publica, que ira garantir maior

autonomia as empresas publicas,

a flexibtlilização da estabilidade

do servidor e. ainda, novas regras 
*

para a fixação da remuneração

dos funcionários do três

RESOLVE O SEU CASO EM 24 HORAS.

Coceiras, Impingem, Curubas, Frieiras,

Manchas, Eczema e Dartos.

DROGARIA LEMOS

RUA DOS BARÉS, 113 - FONE: 622-4484
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Seleção faz seu último amistoso

Na briga 
por 

Caiu a

Fifa não se envolve

Sio Paulo - A Federação

Internacional de Futebol Associ-

ation (Fifa), órgão máximo de

futebol mundial decidiu a não

«iterferir 

na disputa entre

almeiras e São Paulo, no caso

do jogador Cafu Com essa

decisão o time do Parque

Antartica sai derrotado, uma vez

que tenta trazer o jogador para o

próximosemestre Acontece que

uma cláusula no contrato de

venda impede que Cafu seja

revendido ou emprestado

especificamente para o Palmeiras

por um ano A informação é do

gerente de Esporte da Parmalat,

José Carlos Brunoro
"A 

Fifa se posicionou

neutramentenocaso. Considerou

que se trata de uma disputa entre

clubes e não deu fundamento a

nenhum dos lados", disse

^£runoro
w A decisão é uma derrota para

o Palmeiras, que tenta trazer o

jogador para o próximo semestre

O lateral-direito Cafu foi

vendido em janeiro pelo São

Paulo ao Zaragoza, da Espanha

A época, a imprensa espanhola

comentou que a Parmalat,

multinacional italiana que

patrocina o Palmeiras, era a

verdadeira dona do passe de

Cafu. O Zaragoza teria sido

apenas um intermediário

Uma cláusula no contrato de

venda impede que Cafu seja

revendido ou emprestado

especificamente ao Palmeiras por

um ano

O Palmeiras questionou há um

mês junto á Fifa a validade legal

dessa cláusula O órgão preferiu

não se posicionar na disputa

Bruno afirmou que Cafu con-

tinua nos planos do Palmeiras
"Estamos 

negociando com o

Zaragoza, a quem pertence o

jogador, e não com o São Paulo'',

disse

O Palmeiras, no entanto,

chegou a consultar diretores são-

paulinos sobre a possibilidade de

liberar Cafu O São Paulo não

aceitou

O caso pode gerar uma disputa

trabalhista entre os clubes Para

o Palmeiras, a clausula é ilegal,

pois cerceia o direito de trabalho

do atleta

Rio Negro venceu todas

na semi-final da Handebol

A fase semi-final do

Campeonato Amazonense de

Handebol Infanto Juvenil,

feminino e masculino, teve a sua

seq uência a partir da últi masexta-

feira, 24, com dois jogos e mais

dois na segunda-feira, 26 A

equipe do Rio Negro naipe

feminino foi vencedora, a equipe

masculina do Princesa Isabel,

também superou seu adversario,

enquanto que a equipe feminino

do Olímpico Clube também foi

vencedora

As atletas nonegrinas Diene

Dias, Lidiane Lima, Tereza

Cristiane Giselle Katte,

RosenildaSilvaeValcileneDias,

foram as goleadoras, sendo 14,4,

5,1 9 e 3 gols cada uma

respectivamente Pela equipe

derrotada do Bandeirantes, as

atletas Lucimar Gomes fez 4 gols,

Shirley Bessa 5, Luzia Santos 2 e

C nstiane da Silva4, descontaram

para sua equipe Portanto o Rio

Negro venceu por 36 a 15, em

jogo de 60 minutos

Ja nojogo disputado na mesma

sexta-feira, entre as equipes

masculina do Princesa Izabel e

Bahia Clube, o resultado

favorável ao Princesa, foi mais

apertado, com o resultado de 30

a 21 Os goleradores foram

Pedro Santos 7, Cláudio César 6,

Luiz Neto 6, Klinger

Vasconcelos 5, Raimundo costa

4 e Célio Roberto e Jean Carlos

um gol respectivamente

Os atletas Francisco Silva e

Adilson Roberto, fizeram seis

gols cada, descontando para o

Bahia Clube, seguidos de Elson

Castro, que marcou cinco gols.

enquanto que Wilton Souza e

Harilton Silva estufaiam a rede

por duas vezes, respectivamente

4 Bahia não foi bem

nesta fase

Depois da derrota da equipe B

do Bandeirantes para a equipe A

do Rio Negrou, na segunda-feira,

foi a vez da equipe A do

Bandeirantes ser derrota pelo

Olímpico Clube, por um placar

de 31 a 14 Maria Fabiana foi a

goleadora do time vencedor,

tendo marcado 12 gols e foi

perseguidapelasua companheira

Vima Dias, que fez 8 gols e

Débora Costa 6 As atletas

Gernúbia Gomes e Tatiane

Belem, fizeram dois gols cada

uma e Andreza Perrone 1

As goleadoras da equipe

derrotada foram Lucimar e

Shirley, com 5 gols cada, Joema

marcou dois e Maria Katia e

Jaqueline, um gol,

respectivamente A equipe B do

Rio Negro na mesma data

superou o Bahia pela contagem

de 31 a 24 Oartileirodaequipe

vencedora foi o atleta Antonio

Andrade, que marcou 8 gols e foi

seguido pelos seus companheiros

Andrade Daniel e André Nina,

que fizeram 6 gols cada, Senilson

Farache fez dois, Rogério

Ramalho, Sme Anderson e Mário

Guilherme, respectivamente,

fizeram um E mais Anderson

Amaral e Carlos Nascimento,

comt rês gols

Para o Bahia descontaram

Wilton da Silva com 6, Francisco

Silva e Adilson Roberto

marcaram 5 cada, Harilton da

Silva 4. Elson Fabiano e Renato

Carneiro, dimuniram a contagem,

fazendo dons gols cada A

próxima rodada acontecera no

proximo dia primeiro, quando

jogarão as equipes Rio Negro e

Bahia, modalidade feminino e

Olímpcio e Bahia, modalidade

masculino, no Ginásio do Rio

Negro Clube

A seleção brasileira

busca equilíbrio para

quebrar um tabu, pois

nunca conquistou a

Copa América em

outro pais.

Rio - A Seleção Brasileira de

futebol encerrou na terça-feira,

27, os preparativos na Granja

Comary e embarca para a capital

pernambucana (Recife), com o

desafio de superar a equipe do

tetra na Copa América, de ^ a 23

dejulho. no Umguai Os |ogadores

participaram na mesma data de

uma palestra sobre

Desenvolvimento e Orientação

Mental (Dom), ministrada pelo
mesmo engenheiro E\ andro Mota,

que preparou a mente dos craques

que disputaram a ( opa dos Estado

Unidos, tendo abordado o tema.
"superação 

. ele usou imagense

depoimentos de Ayrton Sena e do

nocaute sofrido por Mike Tyson

Com a participação dos

integrantes da comissão técnica.

Mota disse aos atletas que o

trabalho evolui e que os desafios

são outros Por isso, foi enfático

ao afirmar que todos devem

procurar trabalhar para superar o

desempenho do time que foi

campeão nos Estados Unidos Para

o engenheiro, que ganha a vida

dando cursos de orientação men-

tal e qualidade máxima, é

importante preparar os atletas para

provocações e para a catimba que
devem enfrentar no confronto com

os tradicionais rivais sul-

americanos O técnico Zagalo

frisou que a Copa America vai ser

muito difícil por causa da catimba
"A 

importância do equilíbrio e

muito grande' destacou o

treinador

Evandro Mota salientou o fato

de o Brasil nunca ter conquistado

Fotoe: JC
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O* atletas brasileiros terão que superar » temeridade de Zagalo, para conquistar a Copa América

a Copa América em outro país e

agregou detalhes marcantes da

trajetória da Seleção, como o fato

de ter sido a única a vencer uma

Copa fora de seu continente e das

conquistas inéditas do tri e do

tetra 
"Com 

isso, quis mostrar

que ser campeão da Copa America

no Uruguai é muito importante 
',

justificou O trabalho iniciado

agora, segundo Mota, visa a

preparar a cabeça dos jogadores
também para o Pré-Olímpico
"Eles 

estão adquirindo

experiência na convivência diaria

com os que participaram da

conquista do tetra

A Seleção viajou as I6h para
Recife com o time definido para o

Ser campeão

da Copa

América

é importante

amistoso com a Polônia, quinta-
feira, no Arruda, o ultimo antes da

estreia na Copa America Souza

sera o substituto de Juninho,

embora Leonardo tenha melhorado

da torção no tornozelo direito e

adjnitaiogar Zagalodisseque vai

aguardara palavra do media I Jio

Toledo para decidir, mas ojogador

jafoi vetado Mesmo que Leonardo

pudese atuar, o treinador disse que
Souza jogaria ao menos 45

minutos O time formara com

Danrle>. Jorginho, Aldair,

Ronaldão e Roberto C arlos. C esar

Sampaio. Dunga JuninhoeSouza

Edmundo e Tuho

Zagalo reuniu pela primeira vez

os 22 convocados, para a Copa

América O ultimo a se apresentar

foi o atacante Savio, do Flamengo

que no domingo participou da

decisão do Campeonato Carioca

contra o Fluminense Savio sera

testado durante o amistoso, mas

/agalo ainda não definiu quem
deve sair

Vôlei do Brasil está com muitos 
problemas

Kio - A vaga ja esta garantida

para as finais da Liga Mundial de

Vôlei masculino, porem, a seleção

brasileira para conquistar um bom

resultado namaratonadecincojogos

cm seis dias, a partir do proximo dia

4. numa terça-feira, terá que superar

um grande desafio ate a sua estreia,

contra Bulgária, em Belo Hori/onte

recuperar todos os jogadores
contundidos, quesão nada mais nada

menos que seis atletas

Problemas de contusões não

taltam - fora Negrão e Carlâo. que
fiaram fora da maioria da primeira
fase, Culson (com um edema no

tendào de aqui les), Tande (com uma

tendinite no joelhoe esquerdo),

Giovane (sentiu uma fisgada na

pantumlha direita), Maurício (com
dores no reto-abdominal) e

Schvvanke (com problemas
circulatórios na mão direita) tem

ate amanhã para se recuperarem

das dores e voltarem aos treinos, no

Rio Os casos que inspiram mais

cuidados e o de 7 ande e Gilson que
deverão ser poupados dov primeiros
treinamentos cm conjunto ( m

todos estes problemas jogadores e

comissão técnica concordam que

para conquistar o bicam peonato da

Liga-oprimeirotituIot. iem 1W3.

cm São Paulo -. a única saída do

Brasil e jogar com o coração
-Numadecisão, temos que iogar

com uma perna so - resumiu Tande,

que no ultimo sabado teve uma

atuaçãodecisnanavi: .rui. et-

BBSS

(i «r

Mr- ifc"

Tande, diante de tantos problemas, acredita na raça da equipe

a 2 sobre os cubanos, jogando sob

eleito de anti-inflamatonos

Negrão, com uma distensão no

abdômen, c Carlâo. que se recupera

de uma fratura no pe. dev erão ser os

grandes reforços da equipe na fase

decisiva e deverão retormar aos

treinos hoje mesmo, juntamente «un

M a\ c Talroo. na Escol a de Educação

f isica do Exercito Os quatro
!icaram de fora da ultima rodada da

competição, no Maracanã/tnho

( onsciento das suas limitações

atuais, o atacante Carlâo admitiu

que esta sem ritmo de jogo
Estou treinando bem, me

deslocando melhor a cada dia. mas

estou muito longe de minhas

melhores condições técnica* -

comentou o capitão da Seleção, que
não esconde a vontade de v oltar as

quadras 
- 

Quero defender o Brasil

nov amente.mas preciso de paciência

porque sei que so \ ou estar na minha

melhor forma na Copa do Mundo d<

Japão, cm novembro

Ja Negrão, ainda vetado dos

treinos com bola. tera que se

submeter a um nov o ultra-som .inte^

de ser liberado para as finais O

logador exagerou nos treinamentos

na semana passada, comprometendo

o seu retomo a Seleção
O Marcelo não soube Sc dosar e

acabou complicando a sua volta -

disse o treinador Ze Roberto, que
espera contar com o logador pelo
menos como uma alternativa

importante no banco dc reset \ as

para as finais

A Scleç ào volta a treinar complei.i

assiste i posse de Carlos Arthur

Nu/man no Comitê Olímpico

Brasileiro, na quinta-feira, e viaja

na sexta-feira para Belo Hon/ontc

na sexta-feira

**? 
RESTAURANTE NECTAR E DOÜRflDO ?????

%

!W' . 
_

Uma 
questão 

de Bom Gosto 
•

Qualidade 
• Prazer e Distinção.

*

Restaurante c C/i arrastaria

A mbiente fZe.spcitoso

Sfilão Amplo e Acolhedor

Pratos 
Quentes 

e lírios

A maior x>atiedacle em Sitiadas

Menor Custo (xmcê decide)

SIMPLESMENTE A MELHOR ESCOLHA.

R. Henrique Martins, n ii>ii <¦ 473, Centro

B
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suspensão

A 
falta de apoio das instituições 

que foram fundadas para dar assistência e resolver

o 
problema 

do menor abandonado, 
principalmente 

os cheira-cola, levou o 
juiz da

Infância e da Juventude, Rafael de Araújo Romano a Suspender, 
por 

enquanto, a

realização de blitz 
para acolher os meninos das ruas da cidade.

Dois motivos fizeram com que

o juiz Rafael de Araújo Romano,

da Infância e da Juventude,

suspendesse a realização das blitze

que eram feitas pelos comissários

da Inspctoria do Juizado da

Infânciaeda Juventude, no período

compreendido, entre a quarta-fei ra

e a madrugada de sábado para

dom ingo, com o objetivo de acolher

os menores das ruas de Manaus

Primeiro, aautondadejudicial não

teve o merecido apoio das

instituições que foram fundadas

para dar assistência á criança e

aos adolescentes, destacando-se

dentre outras, o Instituto Estadual

do Bem-Estar do Menor - Iebem e

« Fundacom

Ao ser entrevistado pela

reportagem do Jornal do

Commercio, a respeito de sua

decisão de suspender as blitz de

acolhimento de 
"cheira-colas", 

o

juiz Rafael Romano, que. desde

quando assumiu a liderança do

Juizado da Infância e da Juventude.

\-m lutando pelo bem-estar de

nossas crianças e dos adolescentes,

realizando operações no sentido

de acolher os menores,

principalmente, os cheira-colas das

ruas, disse que, decidiu, por

enquanto-, suspender a execução

das blitze, por não haver recebido

o apoio, que deveria 
jperecer 

dos

diretores das instituições. Masque,

para encontrar a solução para este

pmblema. já tinha conversado com

o governador, que prometeu

estudar, com carinho, o problema

dom menor abandonado e que ia

dar prioridade aos problemas do

menor, do idoso e do deficiente A

uma pergunta do repórter, o

magistrado respondeu que pedia

que os diretores das instituições

tais. como o Iebem e a Fundacom

para localizar e dar atribuições

aos pais e filhos mas. infelizmente,

eles não lhe atendiam, e assim, o

trabalho do Juizado era

prejudicado O juiz Rafael

Romano lembrou que há falta dc

estrutura para a realização da

operação de

acolhimento de 

menores, pois o

Estado coloca

dois monitores

para tomar conta

de mais de oitenta

menores nos

albergues Sem

estrutura e sem

alimentação para dar aos menores

que eram detidos pelos

comissários, os monitores, por

determinação do Iebem e da

Fundacom mandavam liberar os

menores e, o serviço dos

comissários ia por águas abaixo,

concluiu o magistrado

Apoio

Depois de conversar com o juiz

Rafael Romano, o repórter

entrevistou o comissário Rogério

Jomblat. perguntando-lhe o que

Foram 90

dias de muito

trabalho

no comissariado

achava da decisão que o juiz da

Infância e da Juventude. Rafael

Romano, havia tomado, tendo este,

respondido que, diante do trabalho

sério que vinha sendo realizado

pelos comissários, sem contudo,

ter o apoio do Iebem e da

Fundacom. a melhor alternativa a

ser tomada pelo juiz foi ele ter

suspendido, por enquanto, a

realização das blitze.

Rogério, que além de

comissário, é instrutor de Artes

Marciais (nomeado oficialmente

pelo juiz Rafael Romano para dar

instruções aos

comissários),

disse que, o

comissariado da

Inspetoria do

Juizado da

Infância e da

Juventude,

realizou ao longo

de três meses um

trabalho sério, procurando, no

cumprimento das ordens do juiz,

acolher os menores das ruas No

entanto, este trabalho, por falta de

apoio das instituições ligadas ao

problema do menor, foi inútil Os

comissários detinham os menores

com sacos de cola em suas mãos e

os apresentava nos albergues, onde

eles eram logo liberados, num

desrespeito as determinações do

|iiiz Lembra o comissário Rogério

que neste mês ele deteve um

traficante, quando ia vender pasta

de cocaína dentro do Estado da

Colina, aos menores Lembra

também Rogério Jomblat, que

apresentou o mafioso ao delegado

do H° Distrito, onde o traficante,

depois da lavratura do flagrante,

foi recolhido à Penitenciária

Estadual Desembargador

Raimundo Vidal Pessoa, na

avenida Sete de Setembro. O

comissário Rogério acredita que,

o governador, que' 
'tem 

o coração

sensível ao bem", vai se

conscientizar de que e necessário

do total apoio ao relevante trabalho

que o juiz da Infância e da

Juventude, Rafael Romano, vem

realizando a favor dos menores

Para Rogério, os outros segmentos

da sociedade deve ajudar o

magistrado a encontrar a solução

para o problema dos cheira-colas.

Rogério Jomblat foi nomeado pelo

juiz Rafael Romano, para treinar

a equipe de fiscalização da

Inspetoria do Juizado da Infância

e da Juventude

Finalizando a entrevista com o

JC, o comissário Rogério assim

se expressou: 
'Ingressei 

na

Inspetoria do Juizado da Infância

e da J u ventude, foi para trabalhar,

ajudando, juntamente, com o

inspetor geral e os comissários, o

juiz Rafael Romano a acolher Os

menores cheira-colas das ruas

Portanto, vamos ajudar os

menores, tirando-os das ruas, e

lhes dando um lar e uma família",

conclui o comissário Rogério

Jomblat

Mais duas 
pessoas 

morrem em acidentes

Duas mortes no trânsito; Dezenas

de feridos no Pronto-Socorro Mu-

nicipal, Delegado abre 
"guerra"

contra as galeras de Petrópolis;

Diligência da Homicídios para a

elucidação dos crimes ocorridos no

fnn de semana e, a realização de

operações contra a marginalidade

nos terminais e dentro dos ônibus.

Estes são os fatos que marcaram a

terça-feira.

As vítimas de acidentes de trânsito

são o taxista Elias Pinto Rodrigues,

solteiro, de 31 anos, e o camelô

Gilberto Monteiro da Silva, de 27

anos O primeiro, que era filho de

Arílio Carlos Rodrigues e Albertina

Pinto Rodrigues e residia na 3, casa

de número 3 - Nova Esperança,

morreu quando era atendido no

Pronto-Socorro Municipal, na rua

Recife, depois de ter ficado

gravemente ferido durante colisão

envolvendo a sua Caravan e uma

caminhonete Pick-Up F. 1000, na

estrada da Ponta Negra, nas

proximidades da avenida Pedro

Teixeira Elias, que era paraense,
ficou com o rosto deformado.

Já o segundo caso de acidente

fatal dc trânsito aconteceu na avenida

Grande Circular, perto da entrada

do bairro Armando Mendes e a

vítima que morava na rua Urucuri,

9. casa 20, Zumbi 3o, n Zona Leste da

cidade, morreu no Hospital

Universitário Getúlio Vargas, na

avenida Boulevar Álvaro Maia.

As pessoas que foram apenas

lesionadas sem decorrência de

acidentes de trânsito são: Vanessa

de Melo, de 10, residente na rua

Ferreira Pena, 11878, atropelada na

avenida Getúlio Vargas, JaiorZuano

Pinheiro, 32, rua Tadrc Manoel da

Nóbrega, conjunto Dom Pedro,

atropelado no pátio do Detran, por

~ ¦ Jr.$1 - .-1

y£

As polícias Civil e Militar realizam blitze nos terminais e dentro dos ônibus

um 
"Kadett'', 

Florencino Sabino da

Costa, rua Major Gabriel. 35,

atropelado por um carro dc placas
não identificadas, perto dc sua casa.

Kiliane Alves Costa de 13. rua

Guanabara, 455, Vila da Prata, ferida

em colisão Marcelo Cavalcante, de

5 e, Marinaldo Queiroz, também

feridos no mesmo acidente João

Benício da Silva, ferido a tiro dc

revólver por Valdo Silva, Veríssimo

da Silva Costa, de 21 anos, rua Nelson

Bezerra, 39. bairro de Santa Etelvina.

alvejado nas nádegas por um pol icial

civil, e Manoel Carlos da Silva, 14,

rua 9. quadra 139, casa de número

23, Mutirão, espancado por uma

galera do bairro de São Jorge

Paulo Ferraz, da delegacia de poli-
cia do 3o distrito, no bairro de Petró-

polis, disse que, como vem fazendo

os outros delegados, está também

flagranteando por prática dc vadia-

gem os vagabundos do bairro, prin-
cipalinehte os que se integram nas

gangues dc ruas denominadas de

SENAR 
promove 

curso de

treinamento em Iporá

Começou ontem e se encerra

hoje, na Vila de Iporá, a 133 Km

de Manaus, no Município de Rio

Preto da Eva, o treinamento para

aplicadores de defensivos agríco-

Ias (agrotóxicos)

promovido pela mmimm

Superintendência

Regional do

Serviço Nacional

do Amazonas-

Senar, que se

destina aos

pequenos

produtores

Entrevistado pela reportagem

do Jornal do Commercio a res-

peito do treinamento, o Supe-

rintendente do Senar, Moni

Lourenço Silva Júnior, explicou que

a medida foi tomada, isto é, o órgão

enviou um engenheiro agrônomo

para realizar o treinamento na Vila

de iporá, em Rio Preto da Eva,

devido ao uso indiscriminado dc

defensivos agrícolas,

agrotóxicos, no

O uso errado

de agrotóxico

prejudica 
o

meio ambiente

ou,

Amazonas,

provocado pela falta dc controle,

aliado às lojas que revendem aqueles

produtos fitossanitários Moni

Lourenço explica também, que o

Sanar tem se preocupado com a

saúde dos trabalhadores rurais em

face da demanda crescente do^t»

mercado dc tra-v

balho, por aqueles

profissionais c

para a melhoria da

produtividade.

Moni alerta e

adverte que o uso

indiscriminado

dos produtos

defensivos, o

modo incorreto da aplicação do

produto agrícola, pode aumentar a

degradação do meio ambiente e,

assim, provocar um desequilíbrio

ecológico O treinamento vai

enriquecer os conhecimentos dos

pequenos produtores, pois eles

estão desde ontem recebendo

instruções de um engenheiro

agrônomo da Fundação Centro df£

Apoio ao Distrito Agropecuário

Fuçada cm conjunto com a Emater,

diz o superintendente da Senar,

Moni Lourenço

Países suspendem

reunião 
que 

mediava

impasse na fronteira

galeras. Ele garantiu que o trabalho

que vem realizando nos bairros de

circunscrição do 3o DP, recebe o to-

tal apoio da comunidade Enquanto

isto, os policiais civis comandados

pclodclcgado Rogério Tavares, estão

realizando blitze nos terminais de

ônibus localizados na avenida Cons-

tantino Nery e no bairro de Cachoei-

ri nha, mas precisamente na rua Bor-

ba. A finalidade í tirar dc circulação

abandidagem. A polícia realiza ope-

rações, também, dentro dos ônibus.

Brasília (ABR) - Os altos

funcionários dos governos do

Brasil, Argentina, Chile e Estados

Unidos - os países mediadores da

crise entre Peru e Equador -

suspenderam, hoje, uma reunião

que vinha sendo realizada há cinco

dias no ltamaraty, com os vice-

chanceleres daqueles dois países

A reunião foi suspensa sem que se

anunciasse uma solução definitiva

para a disputa de uma faixa de

fronteira entre o Peru e o Equador

O encontro foi suspenso para

que os vice-chanceleres do Peru,

Eduardo Ponce, e do Equador,

Marcelo Fernandez, pudessem
retomar a seus países, a fim de

manter consultas com seus

governos sobre os assuntos

discutidos em Brasília.

Os diplomatas discutiram, entre

outras coisas, a criação dc uma

zona desmilitarizada entre Peru e

Equador, o intercâmbio de

prisioneiros, a desmontagem de

Minas na região disputada pelos
dois países andinos, a

normalização do intercâmbio

fronteiriço e o restabelecimento

do diálogo direto entre as duas

partes.

O ltamaraty não deu detalhes

sobre as divergências ocorridas

entre as duas partes, no transcorrer

da reunião, mas, cm nome dos

países Garantes do protocolo do

Rio de Janeiro, de 1942 (que

estabeleceu a fronteira entre Peru

e Equador), distribuiu uma nota

sobre o encontro

A nota aponta como fato

importante a realização dc reuniões

simultâneas entre diplomatas e

militares dos países Garantes e do

Peru e do Equador Essa situação,

segundo a nota, 
"lustra 

a

complexidade do processo de

paz", permitindo, an meernn

tempo, uma aproximação das

partes. 
"Os 

encontros se inserem

na dinâmica de fomento da

confiança mútua preconizada

pelos Garantes, imprescindível

para a continuidade do processo
de paz", diz a nota

Na reunião do ltamaraty, pela

primeira vez, militares do Peru e

Equador mantiveram contatos

diretos entre si Os militares dos

dois países presentes â reunião

foram os oficiais dc ligação com a

missão de observadores militares

dos países Garantes (Momep), que
é coordenada pelo general
brasileiro Francisco Pamplona e

está na região do litígio desde

março passado

A Momep proporcionou o

encontro entre os representantes

das Forças Armadas dos dois

países andinos Uma das propostas
dos Garantes é que elas assumam

algumas das funções atualmente

desempenhadas pelos militares dos

Garantes

Foi discutido também na

reunião do ltamaraty o papel que
deverá desempenhar, a partir de

agora, a Momep. cujo mandatojá

expirou Todos os temas tratados

pelos diplomatas e militares dos

seis países estão incluídos numa

declaração dos Garantes de 19 de

maio último

Segundo a nota de hoje, os

Garantes, 
"para 

que possam
continuar a exercer com

responsabilidade o papel que lhes

corresponde, dc acordo com o

protocolo Rio de Janeiro (...),
estimam que é indispensável o

pleno cumprimento das decisões

acordadas ao longo do processo
de paz".

Os Garantes assinalam, ainda,

que esperam 
"resultados

positivos das consultas que os

vice-chanceleres do Equador e do
Peni farão com seus governos para
implementar os pontos discutidos

cm Brasília
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SAMAMBAIAS * 
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CANA 
DA ÍNDIA * HIBISCOS
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EMÍLIA • SHEFLERA

CRÓTONS
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CRlàÂNTEMOS

4 000m'DE PLANTAS

VASOS DE CERÂMICA, CIMENTO, TERRACOTA, ADUBOS, TERRA PRETA,

FERTILIZANTES, CORRENTES, COLUNAS, VASOS COLONIAIS

E TUDO PARA O SEU JARDIM!

NÃO COMPRE SEM ANTES NOS CONSULTAR

AV. DJALMA BATISTA, 170-C EM FRENTE AO CIEC - FONE: 236-6234
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AJURICABA - Ven-

de casa quitada,
reformada, 3 dormi-

tórios, garagem,

sala, cozinha, ba-

nheiro social R$

47 000,00 Tratar

238-3359 0002

ALEIXO- Vende-se

2 casas de alvena-

ria, ? casa de ma-

deira Valor à

combinar Tratar rua

Severiano Nu-nes,

224 Aleixo, próx a

Igreja da Rua Belo

Horizonte oro

ALI JE2INE 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

50 0803

AUJEZINE IMÓVEIS

Vende-se casas

rua Belém, quitada,

pisos, RJ 250.000,

Huascar Angelim,

quitada, gradeada,

quartos, RS

60.000, Rua Maués,

2 quar-tos, sala,

cozinha, área de

serviço, murada,

R$ 16.000. Vila

alvenaria, 5

quartos, 2 banhei-

ros, 2 casas de

maderia São

Jorge, R$ 18.000,

Raiz, sala, 2

quartos, co-zinha,

quitada, RS 14.000.

Armando Mendes,

RS 4.000. Casacom

ponto comercial, 2

pisos, laje, Avenida

Brasil, RS 70.000,

Alvorada, RS 50 e

25.000,Q0. Tratar

233-2445, Creci ¦

150 J. 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

título definitivo Valor

R$ 15 000,00

Melhores

informações ligar

paraotelefone 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

R$ 25 000,00

M elhores

informações no

seguinte endereço

Avenida C, n° 405,

falar com a Senhora

Francisca mos

ALVORADA III ¦

Vende-se casa em

alvenaria mais

ponto comercial

onde funcionava

Auto Peças, resi-

dència, com 3

quartos, e demais

dependências.

Valor RS 10.500.00

. Melhores infor-

mações ligar para

os telefones: 671-

3377/671-5005/981-

1409, Creci 514 PF,

Gilson. 0303

AMAZONINO

MENDES-Vende-se

casas de todos os

preços e pontos

comerciais

Melhores

informações ligar

para o telefone 238

7662 2003

BÊCO IPIXUNA/

CENTRO - Vende-se

uma excelente casa

Para obter maiores

informações ligar

para os telefones

232-6475 ou 645-

2520, com Clarinda

ou Balbina isoe

BAIRRO DA UNIÃO-

Vende-se uma casa

de madeira, con-

tendo sala, quarto,
cozinha, banheiro

social, na Rua

Ademar Rêgo, n° 13

Valor R$4 500,00

Tratar pelo telefone

671-4202, falar com

D Socorro 23 o«

BETÂNIA-Vende-se

casa em alvenaria

com 2 quartos, com

suite, gradeada,

murada na

cerâmica Valor R$

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 3 quartos, amplo

quintal Valor R$

33 000,00 Tratar

234-6010/633-1384

, Osvaldo 1204

CARVALHO LEAL /

CENTRO - Vende-

se uma casa Tratar

233-1106 i3oe

CENTRO-Vende-se

linda casa de alve-

naria, 2 andares,

gradeada, com 3

quartos sendo

suites. 2 salas, 1 wc

social. 2 varandas,

porão garagem e

quintal, ótimo para
clinica laboratório e

residência Valor à

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 R$

11 800,00 Tratar

pelos fones 237-

4702/237-5480

Creci 904

^ial, 2 varandas.

CIDADE NOVA

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 200$

CIDADE NOVA II -

Transfere casa re-

formada, c/ 3quar-

tos 1 suite, wc so-

ciai, murada, gra-

deada, garagem pa-

ra 2 carros, quintal.
Valor R$19.000,00,

prestação 8,00.

Tratar 671-3377/

5005/961-1409,

Creci - 514 PF,

Gilson. 0303

CIDADE NOVA -

Vendem-se 4 casas

Aceito carro e FGTS,

1° núcleo I, com 2

quartos gradeada.

quitada, valor R$

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° núcleoX;

2 quartos com suíte

murada, gradeada
valor R$ 15 000,00

Tratar 645-3690,

Creci 885 2704

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

CIDADE NOVA I -

Vendo núcleo IV, 3

quartos sendo 2 sul-

tes murada gra-

deada. forrada R$

20 000 Aceito pam-

pa/ FGTS no negó-

cio Tratar 645-3690

22 03

CRESPO - Vende-se

uma casa em cons-

truçio, com laje,

pedra, areia, seixo,

ferro, barro, *3.000

tijolos. Terreno

medindo 6x27, na

Rua Carlos Dias, ne

80. R$15.000,00. Tr.

fone: 622-3726,

Elizabeth, das 6 ás

17:00 hs. ou 237-

8095 com D. M1

Carneiro. no»

CJ ADRIANÓPOLIS

Vende-se uma

casa com jardim, 2

garagens, salão, 4

suítes, armário

embutido, copa

cozinha, suíte para

hóspede, depen-

dência de empre-

gada lavanderia,

piscina chur-

rasqueira. poço

artesiano Melhores

informações ligar

paraotelefone 232-

7362, C164PF

1304

CJ. ADRIANÓPOLIS

- Vende-se uma bela

mansão, com

jardim, 2 garagens,

salão, 4 suites com

armário embutido

sendo 1 master

copa cozinha, suite

para hóspede,

dependência de

empregada,

lavanderia, área de

apoio , piscina,

churasqueira, poço

ano na parte

alta, ótima

localização.

Melhores

informações ligar

paraotelefone: 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

dpotu com üepwn-

dência de empre-

gada sala de jogos,

escritório comestan-

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$

1 3 000,00 Acei-

tamos proposta

Melhores

informações ligar

paraotelefone 232-

7362 C - 164 PF

CONJUNTO JAPIIM

-Vende-se uma casa

ótima para executivo,

contendo 6 quartos,

incluindo 2 suítes

quitada gradeada

murada, forrada

situada em rua

larga mais garagem

para 3 carros casa

na cerâmica Aceito

proposta Valor R$

44 950,00 Outra

casa com 2 quartos

por apenas

10 990 00, confira

Para obter melhores

informações ligar

paraotelefone 237-

4702 24oe

CONJUNTO.

MANAUENSE -

Vende-se umacasa

em excelente

localização,

contendo uma

suite, do's quartos,

copa cozinha, área

servirço, garagem,

e demais depen-

dências. Para obter

melhores

Informações é só

ligar paraotelefone.

233-9133, Creci 902

PF 0303

CONJUNTO

CASTANHEIRA -

Vende-se uma casa

com 2 quartos +

suíte sala estar e

jantar, forrada

cerâmica. toda

murada, pátio

coberto garagem 3

carros Valor R$

10 000 Melhores

informações ligar

paraotelefone 236-

5599 oio«

DUQUE DE CAXIAS

-Transfere-se uma

ótima casa na rua

principal, contendo

quartos (1 suíte)

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

CONJUNTO

MERIDIONAL

Vende-se uma casa

reformada, garagem

para 5 carros, sala

de 2 ambientes

lavabo. 1 quarto, 2

suítes cozinha

dependência de

emprega d a ,

lavanderia p sana

toda na laje e

gradeada Para

obter melhores

Informações é só

ligar para o telefone

232-7362 Creo 164

PF '204

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 Para obter

melhores

informações é só

ligar para o telefone

625-2900 e fale com

a Senhora Carla

2504

CONJUNTO

JARDIM

PETRÓPOLIS - Ven-

de-se casa 3

quartos R$ 14 950

Japiim madeira 3

quartos R$ 3 830

Morro da Liberdade

3 quartos R$2 220,

Raiz alvenaria 3

quartos RS 9 990/

Petrópolis 2 pisos

gradeada murada

R$ 15 780 Cidade

Nova avenida

principal gradeada

murada R$ 3 500

Zumbi madeira R$

3 500 Inf 237-4702

2406

CONJ MURICÍ -

Vende-se uma casa

quitada com jardim,

varanda saia 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 cozinha

sala de jogos e

churrasqueira

piscina terreno

medindo 30x30

Valor R$ 130 00 00

Inf 232-7362, C

1 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

Inf 232-7362, C 164

PF. 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 '204

A MANBRA MAIS PRATICA PARA-

ADQUIRIR SUA CASA PRÓMU!

Créditos de R$ 20.339,00 à

R$ 83.296,00 - Com mens a parti ri

de R$ 237,00

Escolha o crédito e pagrie
èm ÍOO meses.

RODOBENS

Tradição a mais de 27 anos

Tom as marcas Mercedes Benz. Toyota.

Marropok). Krone. IBM, Varig e outras.

E maLj de lÇOmÜ produtos entregues!

Junte-se a esta força e compre

o i Aóvel dos seus sonhos.

Inf. e Vendas com o Sr. Barros.

£234*8091 
• 233*8778

Ç Plantio. 3*236*2184

Q-té* noite, domingo e fergdo). „

FLAMANAL -Vende-

se uma excelente

casa. com 3 quar-

tos sendo 1 suíte,

sala. cozinha, wc

Valor R$ 20 000.00

Informações pelo

fone 234-1474, C

928 ora

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

0506

GLÓRIA - Vende-se

casa com 3quartcs

sala 0#Z.inha wc

medindo 
' *3x6 5

Valor R$ 40 000

informações ligar

para o telefone 671

175" Naden r

1402

GLÓRIA - Vende-se

uma casa de 2

andares na 'ua 
prin-

opa! em frente à

Praça da Gio- a sala

para 3 ambientes 3

quartos .sendo 1

suite copa cozinha

saía de jantar área

de serviço. 2 wc

sociais quintal

amplo garagem

para 3 carros

Melhores

informações ligar

paraotelefone 671-

3582 -i«

| JAPIIM - Vende-se

uma casa de

madeira valor R$ I

2 000 00 R$ 
j

5 500 00 mista

valor R$ 7 000.0C

alvenana. com laje

murada gradeada >

na cerâmica, valor

R$ 9 000 00 case j
de R$1214 35 000

no coniunto de

Petrópohs madeira

valor R$ 5 800,

alvenana ^aior R$

11 000 00, com

terreno 8x40 outra

valor R$ 2 500.00

Colônia Olive ra

Machado mine-
-arsâc de Z2

i pises va1 or R$

22 600 Educandos

RS 12 e 
"5 

000

Melhores

nformações ligar

| paraotelefone 23"'-' 
4702 e 237-5480

C'pci - 9C4

1204

! JAPIIM • vende-se

uma casa taaa

com saia para 2

amt entes 2

| quartos 1 suite 1

2 ^ * e «

copa cozinha,

garagem para 3

carros mais Antena

Parabólica Para

obter melhores

informações ligure

para os telefones

654-3252 ou 654-

2752, e será bem

atendido i«oe

—

Intensivo 
pré-vestibu lar ATUAL VEJA A EQUIPE:

iatematica^H português

ORLANDÃO

GAETA

?BARROSO

OCICLÉIO

RIBEIRO

OSMIRO

A CERTEZA DE UM

PRE VESTIBULAR SERIO

FÍSICA

ROSALVO

NEWTON

ESPANHOL

OSIMIRO

GEOGRAFIA

EDILSON

OCIMAR

QUÍMICA

J.p

ROZENVAL

AV. JOAQUIM NABUCO, 1990 - 2° ANDAR 
- CENTRO.

HISTORIA

ODILON

ROQUE

CLEOMAR

BIOLOGIA

*ANDERSON

ROMÁRIO

•JÂNIO

CABEDE

INGLÊS

•JACQUES

LITERATURA

'HAMILTON

FONES: 233-8764

234-3075

w

Jornal do 
0*l

Commercio _2«JLj



jclassitudo

MtttNI MOfBSONNl

«ímcm Mmwl

Oftalmotogia

Pr. Manuel Neu?lm«r

Pinheiro Jr.

Microclrurgia - T ransplante de

córnea

Cirurgia de Catarata - Lentes de

contato.

Rua 24 de Maio, 220, saia 703 • Ed.

Rio Negro Center - Fone: 633-2977

OR^ANDRÉUHZ BARREIROS

Q 
doenças"da gIngiva)

End. Rua Saldanha Marinho, N° 606 -

sala 27 - sobreioja - Ed. Alfredo Cunha.

Formado e Pós-graduado no

Rio de Janeiro

Particular e Convênios

Adultos - Crianças ^

Gestante* • 3* idade 
Í84-S1S1

iDit* tumm mm

Mim

I clinica médica!

Atende Unimed « Particulares,
Av. Pcrimetral. esquina com a Rua
47, Casa 10 - ConJ. Castelo Branco

li/Parque 10.

Fone: 236-1251 i

ORTODONTIA

W)

r

CORREÇÃO

DENTÁRIA

¦OÍREÇÃÕ: DR. LAGRANGE TELLES |
ORTODONTISTA: DRA. AWALICE PEIXOTO I

Experiência de 16 ano* e bons itniçoi prestadosâ sociedade amaaonense Usando sempre uma
tecnologia de ponta no eatrclclo da ciência
AV EDUARDO RIBEIRO. 654 - SALA 602

EDF. ZULMIRA BITTENCOURT.
®232»5122 - 232*1103

LABORATORIO LAB

RESPONSABILIDADE DE

DR* YOLETE R. CONTIERO

DR ADEMAR COMTERO

CENTRAL DE EXAMES ESPECIALIZA-
DOS EM ANÁLISES CLÍNICAS E

CITOLOGIA

Fone (092) 232-7344
End. Rua Acre n5 12

Edifício CEMOM - Térreo
Manaus/AM

CRO-AM 1002

Consultório:

Rua ]onathas Pedrosa, 1342

Praça 14 - Fone: 232-9579

Residência:

Av. Joaquim Nabuco, 2284

Fone: 234- 9826

JAPIIMLÂNDIA -

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

Altair 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

200ma, terreno

medindo 880m2

Melhores

informações tratar

pelo telefone 611-

2244

Dra. Sônia Cansanção da Silva

^gfldvsgodô 
OAü/flM «42 i

Assessorla Jurídica

imonsadaL

/^Rua Saldanha Marinho, 731^

| 
-Salas 11/14- i

i EdificloAnderson-Centro. ¦

, Fona: 232-4996 
1

FaJc234-3669_ 
_ J

CAUSAS:

TRABALHISTAS E FAMÍLIA

Dr. Cartós Menrtoues

ADVOGADO

OAB AM 1.654

JUSTIÇA

RUA SALDANHA MARINHO, 3JS-8

, 2* ANDAR ¦ SALA 3,4 E 5 ¦ MA0-AM

TEL/FAX:(092) 232*1903

JURÍDICO ^<fHrv Lôb0 0 • Joêflulm Ssrminio)

PRONTO-SOCORRO

DR ARMANDO FREITAS

DR1 HITZRELLEN LRB. MELO

CAUSAS: Criminais, Cíveis e

 Trabalhistas.

End: Av. Presidente Dutra, 715 -

St* Antônio.

Fones: 671-3647-651

Urgências: For>efax:671>

M002

Dr. ARON l

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

Df. EDILBEM MELOwfi ¦irvwviriT ¥?¦ ¦¦

OAB - AM A-244
OAB - RJ 78.460

CAUSAS. PAMlLIA (concubmafo, separação,
divórcio, alimentos), LOCAÇÃO (despejo, re-
novatóna, contrato); ACIDENTES 'trânsito, tra
balhoi; SUCESSÃO (herança, inventário, parti-
lha); POSSESSORIAS - COBRANÇAS, ASSES-
SOR1A TRIBUTÁRIA

(/N232-6643
981-9394

HOR : 09 às 12h
14;30h às 18h

Av Eduardo Ribeiro, 639 - Conj D
Ed Palácio do Comércio - Altos Drogaria

NS NAZARÉ.

ESCRITORIO 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 LOBRAS - SALA 609

Fone: 233-0838

JAPIIM - Vende-se

uma excelente

casa, com

quartos sendo

sufte, sala ampla

cozinha ampla, wc

social, murada

gradeada, casa

quitada. Valor RS

28.000,00. Tratar

pelo fone: 234-1474,

Creci 928. orce

JAPIIM - Vende-se

uma casa em

alvenaria Valor R$

11.000,00.Tratarno

endereço Rua Oci-

dental, n° 619,

Japiim, com c

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$10990,00

Informações ligar

para o telefone 237-

4702 , Creci 904

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.

JAPIIMLÂNDIA -

Vende-se uma

casa, com sala,

cozinha Valor R$

5 000,00 Tratar na

Rua Dr Adelson, n°

33, próximo ao

Igarapé do40 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

LlRIO DO VALE II -

Vdo 1 casa de

esquina, com ter

med 8x20, em alv

cer 04 comp Vir

comb 238-8479

3001

MANOA-Vdo casa,

sala, 1 quarto, coz.,

wc, grad , mur R$

14 000,00 624-3739

ou 221-5337 Aceito

táxi, ou placa de táxi

como prop 2905

JD DEVERSALES
-Vdo c/2qts banh

sl 2amb , coz

Prest R$126,00 R$

13.000 232-1599

1402

JD DEVERSALES -

Transi c/, 2 qts, sl ,

coz , wc, mur, ônibus

porta R$ 8 500,00

Ac 50% carro 234-

7887 ou 622-3979.

MANSÕESDEALTO

NÍVEL-Vdo cl OU

sem pise. nos Cj

Aristocrático, Pq das

Laranjeiras, Muncl,

Adrianópolis,

Morada do Sol, Pq.

Resid Jd Améri-

cas, Jd Europa, Tira-

dentes, Klssia II, Jd

Espanha II, Débo-

rah, D Pedro I e II.

Tratar 232-7362, C

164PF 1204

MORADA DO SOL-

Vends-ae bela

residência, com

muro alto, portfies
alumínio, Jardim
amplo, gramado,
com palmeiras,
imperiais, varanda,

sala, 2 quartos, 1

sufte com armário

embutido, área de

apoio com várias

depsndênclas,

poço artealano,

terreno medindo

20x60. Valor R$

9 0.000,00

Informações: 232-

7362, C 164 PF.

0203

MORADA DO SOL-

Vendem-se casas,

com ou sem pis-
cina. Ótimo local.

Informações pelo
fone: 233-9133,

Creci 902 PF.
0303

Manam, quarti-fdr», 28 d# Junho da 1995

TRABALHE CORP O [ A M F N 1 l

PRATIQUE KARAlf

INSTRUTOR HÉLIO LOPES

RIO DE JANEIRO

FAIXA PRETA - 4o DAN.

((Wj\

Estilo abertas as InscrlçAas para o Curso dc

DEFESA PESSOAL

! ASSOCIAÇÃO

I MANGUE-KAN DE

KARATÍ SHOTOKAN

i ffccooteacraçOoAnawy
Jekjate tKt

TEMOS:

j 
LIVROS,

¦' REVISTAS,

I FITAS,

KIMONOS F

! PROTETORES

Av. SSo, 662 (ALTOS) - São Jorge - Tel:.(092) 981-6150

Cep. 69033-000 - MANAUS - AMAZONAS - BRASIL.

MORRO DA LIBER-

DADE - Vende-se

uma casa de

madeira, três

quartos, dois pisos
Apenas R$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

e r â m i c a

gradeada Valor R$

13 000,00. Tratar

pelo fone 629-1253

Creci851 1101

NOVA ESPERANÇA

- Vdo casa alv .

Trav Esperança, n°

110. atrás da Igreja

Católica R$

15 000,00 João

2501

PQ. DAS LARAN JEI-

RAS - Vdo bela casa

na Rua Viscondede

Porto Seguro, linda

casa reconstruída,

de doi* pisos.com

jardim, gar. sala

ampla, 3suftes com

arm., cozinha, área

de apoio, sala de

jogos, tudo de 1* .

ao lado do

Anavilhanas.

Tratar 232-7362, 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 2.000m2,

condomínio

fechado. Valor R$

70.000. Tratar236-

6890. 0804

PQ. DEZ/MANSÃO-

Vdo. 1 cl 4 sts.

compl. arm.embu-

tido, salão p/3 amb.,

sala de jantar, copa

cozi-nha, área de

apoio, piscina, etc.

233-9133, C- 902.

0303

<^7

FUCAPI

are*

QUALIDADE

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

Tratarpelofone 654-

2752. 0501

PQ. LARANJEIRAS-

e n d e - s e

excelente mansão,

ardim, 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,

iscina, poço
artesiano, fone, ar

condicionado. Valor

RS 160.000,00. Ac.

pro-posta e facilito

pa-gamento. 232-

7362, C- 164 PF.

0203

PARQUE 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 dejogos,

piscina, chur-

rasqueira,

dependência de

empreada, terreno

gramado, tudo de 1'

qualid ao lado do

Anavilhanas Tr

fone 232-7362, C

164PF. 1204

INFORMÁTICA

PQ LARANJEIRAS

Vdo mansão cl jar-
dim, gar , salão,

escrít , lavand , 2

suites 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, C 164 PF

COMPUTAÇÃO

GRÁFICA

ELETRÔNICA

ADMINISTRAÇÃO

P Q D E Z / C J

CASTELO BRANCO

Vdo .quitada, 3qts

2 sts, sl 2 amb., 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 trés

quartos, sendo 1

suites, 3 banheiros

sociais, terreno

12x36. Valor RS

25.000. 236-8890*

0804

PROGRAMAÇÃO

DE •

CURSOS

JUNHO ETÜLHO/199S

CURSO

7 NOVAS
FERRAMENTAS

DA QUALIDADE

CEP

BÁSICO

LEAD ASSESSOR

TRAINI NG

NETWARE:
CONCEITOS

BÁSICOS E
OPERAÇÃO E

ADMINISTRAÇÃO

DE REDE LOCAL
INTRODUÇÃO

ICC/MS-DOS

WORD 6.0

FOR WINDOWS

EXCEL 5.0

(BÁSICO)

WINDOWS 3.1

WINDOWS 3.1

PARA CRIANÇAS E
AIXJLKSCKNTES

WORD 6.0

FOR WINDOWS

WORD 6.0

FOR WINDOWS

WORDSTAR 7.0

ACCESS 2.0

(BÁSICO)

PAGEMAKER

CIRCUITOS DE

PULSO

TÉCNICAS DE
PROMOÇÃO DE

VENDAS

PERlOOO HORÁRIO CH

10.07 a

13.07

17.07»

21.07

17.07

M

21.07

03.07

a

17.07

03.07 a
13.07

04.07 a

14.07

04.07 a
14.07

04.07 a

16.07

04.07

a

28.07

10.07 a

20.07

18.07 a

28.07

18.07 a

27.07

18.07 a

28.07

03.07 a

21.07

17.07 a

28.07

03.07 a
07.07

18:00 às 22:00

17:00 hx 22:00

08:30 à» 12:30
14:00 até o

término dos
trabalhos etn

grupo.

18:00 is

21:00
OBS. no dia
17 das 18:00

as 20:00

18:1X1 às 20:00
20:00 às 22:00

16:00 às 18:00

08:00 à.i 10:00
14:00 às 16:00

10:00 às 12:00

16:1 Kl às 18:00

08:00 às 10:00
14:00 às 16:1*)

10:00 às 12:00

18:00 às 20:00

08:00 às 10:00

14:00 às 16:00

10:00 às 12:00
16:00 às 18:00

18:00 às 20:00

18:00 às 21:00

08:00 às 12:00

16ti

2411

50h

32li

I8h

18h

IHti

IGh

:!8!i

IHIi

I8h

I6h

18h

30h

31 Ih

201i

VAGAS UM1TADAS. INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:

FGCAPl AV. DANILO AREOSA, 381 -DISTRITO INDUSTRIAL

FONÍ: 237-5858 R. 2031 E 2039 « FAX: 237-5335

CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCUR8 O PÚBLICO.
Iribiinal Regional Eleitoral Preparatório para os cargos dei

Edital completo do Diário Oficial da llnião de 20W4/95.
Iccnico Judiciário - Nível Superior Local das Aulas i Av. Joaquim Nabuco,

?Arca Meio Nível Superior N-19S0 - em frente à I» Igreja Ratlsta.Área I im - Bacharéis em Direito
Auxiliar Judiciário - Nível Médio

PELO SUCESSO SSS
* Agente de Seguranva Judiciário - Nível Médio

Informações! Rua Barroso, N* 120 - Altos

Fones < 234-3075 / 232-0482 / 233-8704.

( I RSO ATUAL

É VOCÊ

MA LUTA

{

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

INFORMAÇOES E

INSCRIÇÕES

L

Local: Hotel Imperial 
(Salão Gandhi) - 

Manaus

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

Incluso Almoço

CURSO REGISTRADO DO IQA - 
Internacional Register of Certificated

Auditors - 
N.° 252

e Registered ACrfeditation Body - 
ASQC - 

USA 
-

N° LA572 e no Japão

TREINAMENTO, MATERIAL

DIDÁTICO E PROVA EM PORTUGUÊS

Sra Adriana

Montanheiro

(Michigan 
- 

USA)

TELEFONE

000 814 550 1812

(Ligaçao gratuita)

VAGAS LIMITADAS



Manaus, quarta-feira. 28 de junho do 1995

SHARP

j AgáHndo Técnico m

Ia
MM

237-1773

Instalações e consertos de

Aparelhos Telefônicos.

Aceitamos cartões de crédito.

Recetel

Inf. 234-8313

Av. Airâo,734-A •

Pça. 14
Á

I

I

1 """i"cg"

00.462.886/0001 *95

Sociedade por Cota de

Responsabilidade limitada.

Linha» Financiada»

Prefixo central: a partir de R$

59,00

Prefixo urbano: a partir de R$

91,00

Solicite informações pelo fone:

234-2883.

Plaftt&o das08:00 às 18:00 hora*

PQ TROPICAL -

Vende-se casa

quitada, com re-

forma, garagem,

pátio, sala, 3 quartos

sendo 1 com

armário embutido,

novo, wc social,

cozinha, quintal,

murada, piso e

janela Valor R$

65 000 Tratar fone

232-7362 164 PF

PQ. TROPICAL/

PARQUE 10-Vende-

se uma casa de

frente para 2 ruas,

4 suites, esc. sala

ampla, pise.,

quadrade esporte,

terreno 1.100m'.

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

suites, 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

PETRÓPOLIS -

Vende-se uma cata

com 2 quartos,

cozinha, wc social,

na laja, com piscina

medindo 5x11,

tarrano medindo

30x30, murada,

ascritórlo, titulo

definitivo. Facilita-se

pagamento Valor

R$27.000 Aceita-se

proposta Melhores

informaçfies ligar

para o telefone: 237-

1407, C 075 PJ
0302

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 RS 23 000,00

Fone 237-1407,

075 PJ. o»2

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

0302

REDENÇÃO-Vende-

se uma casa com

ponto comercial,

com 02 pisos Valor

R$20 000 Tratar na

Rua Boa Esperança,

1

REDENÇÃO - Troco

casa mista, local

rua Mirasselva/

Redenção, 1° 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 I s C a r I o s

22 03

JÓIAS ETERNAS

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.

CÕpresente doYnamõraiM

em 3x pelo preço 
de a vista.

Recebei ,ios> todos os cartões de crédito e cheques pre-dalados
Rua Joaquim Sarmento, 35 - Centro

(proximo à Rua Henrique Martins).

@232-1290

A Bothânícc

jclassitudo

Se você tem bom gosto em matéria de

decoração, visite A Both&nica.

Ela oferece tudo o que há de mais fino, com

classe e requinte.

Aguardamos 
a sua visita.

Rua Recife, 870 - 
S 

234-6896

RIO MARACANÃ -

Tr«n»fere-secom 2

quartos, copa

cozinha, terreno

medindo 12x30 R$

7 500 Tratar 221-

5482/236-5599

2302

RUA FORTALEZA-

Vende-ee uma ex-

celente eaaa, com

salto , 2 suites, 1

quarto, com armá-

rio embutido sala

do jantar, copa-

cozinha,

dependência da

empregada,

garagem,

lavanderia, quintal
com árvore .Tratar

233-9133, C 902 PF

0303

RUA NATAL/ADRI-

ANÓPOLIS- Vendo

excelente casatlpo

mansão, com salão

e ambiente, com 3

suites, lavanderia, e

m ais dependências.

Tratar 233-9133, C

902 PF nos

SANTA ETELVINA -

Vende-se casa em

alvenaria, com sala,

quarto, cozinha,

terreno medindo

10x50 Valor R$

1 000,00 Troco por

carro ou telefone

Tratar 654-3252 ou

654-2752 i«oe

SANTO ANTÔNIO -

Vendo casa alve-

naria, 3 quartos, ba-

nhelro, piso verme-

Ihão, murada, ter.

10x25. R$ 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, 50metros R$

20 000 na rua

Joaquim Tanajura,

386 o7oi

SÃO GERALDO -

Vendo casa com

dois pisos,na rua

Pico das Águas,

n°374, - 
proximo ao

Olímpico Clube,toda

reformada,comtltulo

definitivo R$60 000

Aceitamos pro-

posta Fone 234-

3063, Creci-150 PF

Câmara coc*

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 17 os

SãO JOSÉ 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 á seguir

rua 11, quadra 55

casa 11, São José

III, Melhores

informações ligar

para o fonp

1048 2203

SÃO JOSÉ III •

Vendem-se 2 casas

em alvenaria,

tsrrrano medindo

16x25 Valor è

combinar Melhoras

informaçAet ligar

para o telefone 845-

1440, falar c/ a

Zenilda osoi

TANCREDONEVES

-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

InformaçOes ligar

para o fone: 238-

7662 2003

VIEIRALVES - Ven-

de-se linda mansão

de 02 pisos, com

jardim, salio,

lavanderia, 4 suites

todas com armário

embutido, aala

Intima, biblioteca,

sacada, copa

cozinha, depen-

dência de empre-

gada lavabo, área

de apoio com cozi-

nha, banheiro, sala,

refletores de1*qua-

Iidade. R$ 220.000.

Aceito proposta.
232-7382, C184 PF.
1204

ADRIANÓPOLIS -

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.

1706

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, Rómulo

2905

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 2ioe

CONJUNTO JOÃO

BOSCO-Alugo casa

em alvenaria, gra-
deada, forrada na

melhor área do

conjun-to Valor R$

200,00 Melhores

informações ligar

para o telefone ÇH

1967 i9oe

EXPOSIÇÃO E VENDASDEl

OBRAS DE ARTE AFRICANAS

Ttúts « fátmfams

End: Rua Marcfilo Dias, 118 • Altos

,0633*2681 - Luzanira

'^nnesiwis nonara7*

adulto a Infantil. Confeccionamos

roupas fndauu, praia, aeróbka,

cotton, social, ate.

Rua 03, u° 02, Alvorada I.

Fone: 231-7019 • Manaus-Am

DISK NATURA
Pronta 

«ntraga de produtos

NATURA
Consultoria 

de beleza.
Entrega 

á domicilio.

Fone: 232-0652

PQ DEZ /VILA DO

REI - Casa d dois

quartos murada,

gradeada
cerâmica, forrada,

garagem telefone

R$ 695,00 Fone

237 - 4702 C 904

2400

SÃO FRANCISCO -

Alugo casa. com

sala, 2 quartos, copa

cozinha, 2 wc, área

de serviço, sem

garagem Para casal

sem filhos ou

moças Valor R$

400,00 Informações

611-1598 16O6

SAO GERALDO -

Alugo para casal

sem filhos, com

sala. 2 quartos,

coz inha wc social

Valor R$ 250,00

Tratar pelofone 233-

9429, falar Con-

ceição 2S04

¦

m

ALI JEZINE IMÓ-

VEIS - Vende-se

aparta-mento no

con-domlnio João

Bosco, contendo

dois quartos, na

primeira etapa

Valor R$ 13 000,00

prestação

R$32,00,00

Melhores

Informações ligar

pelo telefone 233-

244b ooo)

ALI JEZINE IMÓVEIS

Vende-se

apartamento no

condomínio

Senador Joio

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 f50

J. 2403

PRESERVE A

BELEZA DAS

¦ 
pernas DE SUA

Hnamorada.

RESENTEIE COM MEIAS

¦Hkendall

KF!

Na* Loja»

Cisne e

Ia Fe mine¦ nlTr 1 r m ¦ ¦ ¦ .T. iTOrr. . liSSr. ."7Xfc.

i

Rua Lobo D'Almada, ? Í9 2 } ? 0S6<S

Rim Henrique M.mins, ISS 63 V l 187

APARTAMENTOS

PARA VENDER-Ven-

do em condomfnio

fechados, apro-

veite: Condomfnio

Juliana II, Jardim

Califórnia, Condo-

miníoAnavilhanas.

Condomínio, Nossa

Senhorade Fátima,

Ed iflcio Maison

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-

minio fechado

Tratar 232-1642,

Creci 771, Miro.

0603

COND JAUAPERY/

PQ 10-Apartamento

todo reformado, 2

quartos, sala

cozinha banheiro

área serviço, e

varanda R$18 000

Informações pelo

fone 236-6890

0604

COND JOÃO

BOSCO-Transfiro na

2* etapa, reformado

Valor R$ 15 000.00

Ou troco por 4 linhas

telefônicas

Informações pelos

telefones 654-3252

ou 654-2752

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 2401

COND J BOSCO-

Vdo apto, sol só de

manhã jardim, va-

randa ampla grade-

ada cerâmica

chuveiro eléttrico,

fiação e caixa para 2

ar condicionados,

pintura nova boa

localização

Prestação R$ 93.00

sem débito Fone

642-1373/651-2728

1803

CONJUNTO

AYAPUÁ - T ransfere-

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 2106

EUCALIPTO-Vende-

seapart , cl 2qts.,

sala, coz.,wc. cer.,

grad.. R$9.000,00.

Ac.2pag. 234-1474,

C-028. 0703

ELDORADO - Vdo

apart, 2 qts grad

cer massa comda

2 ar condic arm

gusrds-roupa emb

cl telefone R$

18 000 00. pechin-

cha 237-4702/237-

5480. C 904

1204
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Rodas, Rolamentos, Jotttetris, Cotortsirai • Capacete

• ••••••••••••••••••••••••••••••••

Calça, Camisa • BtrmudOes da naotfa Quadriculado,

Tênis Alva, Mama, Mad, Rata, SesHoni • Urfbl.

eeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Pochata, Boné, TOea ds LL Husâo, Capuz da naaaia o MUaton.

Mm$Qt$ft§itsu

1! Uli fm if WfflMrffiEli

lildWKW^i

Horário da

funcionamento

de aegunda à

II' sábado das 09:00

ás18:30hs.

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

lado da Prefeitura).

Fones: 232-3368/232-8817.

T?on<zy

T

SilQgS

única 

"foja 

em YYIanauó 
que 

utrule Sapatoi

e ateiiórioi infardii!

O ctitnle é noiia razão de etiitir, 
por 

iiio,

adoramoi atende /» bem

\^enlia comprovar.

StiOMM kc SkomiBü Aàrímóedis

Km fakám, 20/J £qt 06.

ftw* 234-5325 ãf 69.057 OtO

porvooai^

j 

f OTOCOIORIDA ITDlO

4 A melhor revelação 
$

b de manam

Revelação de filmes 24 poses

R$ 8,80

Foto 3x4 R$ 3,00

Av. Sete dei

1307->f)

Fone: 233

Zi1
jfll| j^nNi

bro,

jgMEF 
a

iw*
PRINT filP

A Moda 
jovem,

elegante e bonita...

m3 
COMO VOCC...

DÊ UM PRESENTE A

QUEM VOCÊ AMA

NO DIA DOS NAMORADOS

Amazonas Shopping 
- 

2° piso

Loja 267 
- 

Fone: 236-0790

sirpRiiampuiL

ô

Soliiçào de Bateria, Éfma

).

I).

UGU&D 233-8981

¦

LTD
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liiliiiiSlllS

mynj

»

tndemos e instalar

íom para o seu carro.com a

io 
fie 

obra mais barata da Malta

Temos toca-litas To)o, auto-fa

uper Tweeter, sirenes para ülarmas, amplificado

potência, 
bagagito para som, cinto de segurança, etc

* Venha comprovar. Nós «mos garantia *o nosso

serviço.

wm

* 
Cinto de segurança R$ 8,00, 

* 
Autofalante 600W R$

100,00,jí Sirene para alarme de 05 toques R$ 14,00.

Av. Tarumã, n° 1306 - Praça 14 - Fone: 233

4846.

TUDO DE ÚTIL PAR A

itENTES

?

* 
Capotas de

Fibra, 
* 
Capotas

de Vinil,

* 
Capotas

Marítimas,
*Tapetes,

* 
Vidros, 

* 
Protetores de Carrocerías e Acessórios.

'Pintamos 
e instalamos sua Capota de Fibra sem

rixrnt Adirinmii
'Capotas e Protetores de carroceria para todas as

Pick-Ups Nacionais e Importadas.

Estrada Torquato Tapajós, n° 5140.B,

Bairro - Flores

Fones: 654-2380 I Fax 238-7306

r/—i cosa do/

paVa-bsfsa/

VIDROS E BORRACHAS PARA SEU CARRO

FIAT FORD VOLKSWAGEN

CHEVROLET MERCEDES BENZ

FONES: 234-9571 I 233-2467

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

• 
Breve NOVA LOJA: COMENDADOR CLEMETINO, 541

r

|pftOMOÇÃO
¦v # /!f/AAAiâ^llT^N 

Colocação Grátis.

Pt t>llil'HlntNiy Dispomos de descarga

J-

45%

turbo.

AutoEstorii

Escapamento-

Suspensão-Freios

Av. Tarumã, 1420 -

Praça 14

Fone: 233-3166

:x

APROVEITE ESTA

OPORTUNIDADE

MOTOR DE TOYOTA

Vende-se, todo

Standard. Preço à

combinar. Tratar pelo

fone: 236-0317, com

Bruno.

• •

• •

• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •

*i Auto-Escola Maiara

• I <0 "Co.
VS / •

MAYARA

APRENDA A DIRIGIR COM
UAI IDEZ E SEGURANÇA

À'fi ;»A(: iTÀmOS CHEQUES
' ATADOS «TEMOS CARROS

NOVOS «CONSULTE NOS

• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •

è •

• •

• •

• •

JARDIM BRASIL -

Vdo apto c/ 3

quartos. sala.

cozinha, 2 wc e

cobretura Melhores

informações ligar

para otelefone 237-

7129

NOSSA SENHORA

DE FÁTIMA -Transf

apto cl sala 2 qts

var, 1 suíte com arm

emt) área de serv,

lustres e cort , 1

andar, ótimo 232-

7362, C64 PF

1204

• 249 av Ayrão

, 9 bairro pres'denfe Varpas
*

232 60 62
233 16 64

t t ? ? T

PRECISO URGEN-

TE 1 Apto no Portal

da Cidade, São

Salvador, Pq dos
Dinr n nimw-, . 4.

C Jardim, p/ atender

clientes p/ aluguel

2 3 4 - 6 0 1 0 /

Informações 633-

1384

SOTH esTZ

ACESSÓRIOS

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

Força Tojo 200W R$ 50,00

Auto-falante 600W

bobina dupla R$110,00

Toca-fita Tojo frente

removivel >R$ 220,00

Aceitamos cartão de crédito a

chequa pie-datado

Rua Parintins, n° 226 - 
quase canto c/

Castelo Branco. Fone: 663-2299.

UNO ELX 1.0 OKM

Gasolina, completo + ar,

grupo 
4, carro

contemplado.QOrero 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.

ALVORADA I-Vende-

se 1 ponto comercial

na rua 08, med 6x15,

área comercial

Informações 238-

3790 2403

ALVORADA I-Vdo.

pto. com. sit. na rua

08, 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 PF

1204

CORSA WIND SUPER

Okm, gasolina,

contemplado, completo

Quero R$ 1.530,00 + 34

parcelas de R$ 285,00.

Tratar fone: (t)65) 627-

3862, com André, no

horário comercial.

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

R$ Aceito carro ate

90 Tratar pelos

fones 232-0535/

3975

TOCANTINS - Ven-

de-seum excelente

apartamento, com

2 quartos, sala,

cozinha, banheiro,

1" itapa, bloco 04

Valor R$ 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

e s c r 1 t ó r ro ,

lavanderia, copa

cozinha, armário

dependência de

emp armário cama,

piso granito, ar

côndicionado todas

as dependências

acabamento de 1a

M e 1 n o r e s

Informações ligar

pelo telefone 232-

7362, Creci 164 PF

mm : W&x,

. --v 
%

BOX NA FEIRA DA

JAPIINLÁNDIA •

Vende-se um Valor

R$ 15 000 Fone

663-2069

Manaus, quarta-feira, 28 de Junho d» 1995

' 

IRANSIAR,

VU 
MUDANÇAS

MUDANÇAS E TRANSPORTES

NACIONAIS ? LOCAIS * INTÉRNACIONAIS

Transportamos Computadores e Automóveis

Dispomos de Guarda-Móveis e Fazemos Içamento

Mudanças Residenciais, Comerciais !

Industriais

Filiais e Agentes em todo o Pais

Mudamos para 
todo o

Brasil com segurança

FONE: 248 15 96

telefax:248 18 44

RUA AUTA7 MIRIM, 150 - SÃO JOSÉ II • MANAUS-AM,

CtCOMIZ - Vendo

loja com tudo dentro

pronta para tra-

balhar Valor R$

2 0 0 0,0 0

(negócio) Fone

624-3251 / 624-

3835, Aldineia

CENTRO - Trarsfere

um ponto comer-

ciai, na rua Barroso

n 138 - Centro Vir

R$ 10 000 00 Tr

232-4218

COL.ONIA

ANTÔNIO

se Rua

Antônio

SANTO

Vende-

Santo

n° 03

CENTRO-Vendo ou

alugo ponto comer-

ciai cl 3 andares,

térreo loja 1 andar

depósito 2 andar

escritório c/ central

dç ar cond Tratar

«63-2603/ 633-

2200

CENTRO/

SALDANHA

MARINHO - Vdo

prédio próx Ed

Ribeiro, proprio para

ponto comercial e

residencial Valor

R$ 85 000 Tratar

pelo 233-0367

1001

VÍDEOS GAMES E FLIPERAMAS

Adquira já suas próprias MÁQUINAS DE Games para colocação em

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

Fiffhter, Mortal Kombat, Cadilac, Neo-geo e outros jogos do

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

Klfòj M (o 

' 
fM

Entre no ramo de Diversões Eletrônicas

(Games e Fliperama). Por apenas R$

3.000. com retorno garantido^^M

¦" 

" 

bVl-962-4980" 

~

¦ 962-9422 ¦

ALI JEZINE IMÓVEIS

Aluga-se um

apartamento

comercial no São

Geialdo próximo a

Constantmo Nery

Valor RS 200 00-

M e h o i e s

informações ligar

para o telafone 233-

2445 ou no endereço

acima C 150 J

ALI JEZINE IMÓVEIS

- Alugo apartamento

condomínio João

Bosco, com 2

quartos sendo 1

suíte, banheiro,

sala, área de

serviço, 2' etapa.

Informações pelo

fone" 233-2445, C

150J. 2403

CONJ TOCANTINS

Vendo apartamento

na 2a et bloco 15, 2

andar Tratar pelos

telefones 981-5855/

236-8497 (à

tarde) Valor à

combinar

JOÃO BOSCO -

Alugo apto., com 2

quartos, sala, coz.,

wc. R$450,00. 234-

1 47 4,C -9 2 8

0703

SÃO GERALDO-Alu-

go kitinete mobi-

liada R$ 280,00,

outro sim-ples R$

150,00 233-2445 C

150J 17 06

CENTRO - Vendo

prédio com três

aprtamentos dois

quartos, suite Valor

R$ 100 000 Tratar

pelo telefone 654-

2120

CONSTANTINO

NERY-Vende-se um

prédio comercial, e

residencial, cl 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

padaria manual

Valor R$ 6 500,00

Tratar com senhor

Raimundo pelo

fone 671-1565

1306

CONSTANTINO

NERY - Vdo galpão

na rua Sto Afonso,

acj 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 c/wc agua/

luz R$ 1 600 233-

0367 1601
—

CRESPO-Alugo pto

comi/ resid R$

8 000 Ac prop 237-

1407, C075 PJ

D. PEDRO I-Vdo. um

depósito cl 180mJ,

porta enr., Fco

Orelana próx.

Cecon. R$ 14.800.

671-3377/5005/

981-1409,C514PF

Gilson

ED ANT SIMÕES-

Transf sala c/div p/

escri tório 4o andar

R$ 24 000.00 234-

5598 2601

ESTRADA DO

MANOA/AV PRIN-

CIPAL - Vdo ponto

comercial funcio-

nantJo mot de

viagem Aceito pro-

posta 221-5032.

LOJA Dl ESCAPA-

MENTO E ACES-

SÓRIOS-Vdo toldos

de solda. 2 macacos

elev , lava-|ato, aspi-

rador, comp área de

500m' R$ 65 000

236-6890 0804

PCA14- 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, 1" apt°

qto , sl coz , e wc . 2o

apto, 3 qtos sl, coz ,

wc , área serv gar

R$ 70 000, 236-

6890 0804

RAIZ - Alugo apto

com med 10x20, c/

área construída

237-1407, C 075 PJ

SÃO GERALDO -

Alugo 2 ptos com.

serv.p/ lojas, depo-

sites e cozi-

nha,etc.cl telefone.

Valor: R$200,00 ou

R$500,00. 17 06

S. RAIMUNDO-Vdo

prédio de 2 andares

+ deps.. de 30mJde

ter., esquina. R. 05

deSetembro. Valor:

R$ 25.000,00.

Informaçoes pelos

telefones: 671-

3377/-5005/981-

1409, falar com

Gilson.

""1 r/V

ir

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

AO LADO TARUMÃ-

02 ter d igar elago,

casa e tít def 10x25

cada, casa mad

R$ 3 500, sl casa

R$3 000, 671-3287

3303

§§i|& 
-

Si 111
iM

§1111 
*

BR 319 EST DO

CASTANHO - Faz

500x2 500, 78ha,

gado, frut, igar 645-

2413 mm

CANARANA - Vdo 
£

ter cl 1 casa no

Renato I 238-3726

/ 622-3088 ramal

281 1603

CIDADE NOVA /

CANARANAS-Vdo

ter atrás da gar

Cascavel, 10x47,

poço art R$ 1 800

Maisl En-ciclopédia

cont 06 idiomas,

232-5884 osos

upMU UiHAS

AVAvii

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/ Anavilhanas/

Manaus Pensão

completa, passeios,

pescaria e hospedagem

em excelente hotel de

Selva.

RESERVAS: 236-9126

MANAUTUR

cs uDirerasi P0RA

I 
COM,

{FBcsqi mrasnBs BsxsOso

®ouo vandal

i

Os nossos produtos são

distribuídos apenas pelo sistema

de vendas domiciliar.

Maiores informações inclusive

para consultoras, promotoras e

distribuidoras interessadas.

lIGUCGUOlPCSSÜfllDC.

^fPlTjC^<S) ( t)MI R( IO F. RF.PRKSF.NTAÇAO I.TDA.

Rua 24 de Ma&, 233 - Sala 104 - Centro

(em frente ao Edifício Rio Negro Center)

Telefax: (092) 232-5906

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA TODA REGIÃO NORTE

Só mesmo poderia

oferecer uma linha de produtos

como essa. Nio é só porque é

feito da mais avançada tecnologia,

mas também porque respeita a

individualidade de casa mulher.

Linha para cuidados específicos da

com certeza você se

identificará com cada uma delas.
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CIDADE NOVA l-Vdo

1 terreno próx. ao

DB 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.

Brasi/Sto. Antônio

50x33, Cond.Tapu-

ranga na Ponta Ne-

gra 20x80, Pq. La-

ranjeiras 20x40. R$

5.500. Aceito pro-

tata. 

Inf. 232-7362,

64PF. cbs

D PEDRO I - Ven-

dem-se vários ter-

renos área previle-

giada Valor 10 000,

cada Fone 238-

3790 2403

D. PEDRO-Vdoter.

250x30, r. D. Costa,

mur.,ótimalocal. R$

19.750. 671-3377/

5005/981-1409,

C514PF,Gilson.

0303

ESTRADA CIDADE

NOVA-Vdo frente ao

Nova Shopping,

50x100 R$ 30 000

Ouro nuc 03 próx o

jAkatão. 
10x25

645-3690, C 885.

2704

ESTRADA DO

IRANDUBA-Vende-

se um terreno no

km 06, medindo

250x1 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 0505

ESTRADA DA

COMPENSA - Vdo

terreno, c/ ponto

comi. na Rua Padre

Agostinho, 78 Valor

R$ 25.000.

Informações 651-

2962, Sr Carlos

ESTRADADO IRAN

DUBA-Vdo terreno

100 x200m, c/

igarapé R$ 3 500

237-3525/3993,

Fernando hor

comercial

ESTRADAMANAUS/

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

FAZENDA CAREIRO

DAVARZÉA-Vdo d

casa tipo mansão,

mar-gem do rio c/

500x 1 OOOm, cl

flutuante luz . água

e títtilo 234-6010

ou 633-1384

JAPIIM-Vdo terreno

com 2 704mJ na Av

Sta Cruz Machado,

(Tefé), ao lado da

Dados, todo mur Ac

troca R$ 75 000,00

234-9785 otos

KM32MANAUS/ITA

- Terreno, 1 casa

alv., poço artes., já

, lei já c/tranaf.

motor 15 KVA, e

diversas fruteiras.

R$ 9.000 625-

1021, C 912, Altair.

2103

! Cesta Delícia do Amor

Kua Saldanha Marinho, 606.

Edifício Alfredo Cunha - 
Apto

50S.

fone, 232-8015

PIZZARIA

BELA MASSA

DISK 238-4104

3

PROMOÇÃO

Pizza grande 
cI

quaraná Real 2 litros

R$ 12,00

Entregamos a domicilio.

LAGO DO CACAU

PIRÊRA - IGARAPÉ

DO CHICO PRETO-

Vdo um lindo terreno

medindo 60x600,

com casa ótima,

quintal arborizado,

igarapé limpo, título

definitivoem cartório

Valor R$

3 500,00 Negócio de

ocasião Fone

656-1626, Carlos

MANAUS

ITACOATIARA-Vdo

fazenda na pista c/

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 c/ 800m ,

água. luz, casa

represa, frut casa e

etc R$45 000. Fone

232-9832, Edson

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 2705

MANAUS /ITACOA-

TIARA - Vende-se

terreno às margens

do Rio Urubú. 380 x

1 000, servindo para

moradia ou sitio Virá

c o m b Tr.Sr

Cristóvão / cabo

Monteiro na Vila de

Lindóia, Mao/ltac

km 184 27 05

MAO/ITACOATIARA-

KM 120 - Vendo

fazenda 1000x2000,

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

intormaçoes ligar

para os telefones:

671-3377/671-5005/

981-1409, C - 514

PF, Gilson.

0303

MANÓAI-Vdo.ter.

10x25, frente Nova

Shopping. R$

1.250. Ac. contra-

prop.Tr. 671-3377/

67 1-5005/98 1 -

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 0401

NEW

MARIOLÃNDIACITY

MAO/ITA KM 38 -

Vende-se lotes à

prazo em 12 vezes,

100x500.Melhores

informações ligar

pelotelefone: 232-

1642, Creci 771,

com Miro. oeco

NOVAESPERANÇA

Cl ALVORADA III -

Vende-se um

terreno com casa

medindo 600m2.

área com aparta-

mentocom 2suites

e depósito atrás, na

Rua 08. casa 5, n"

459 Maiores

informações ligar

para o telefone

656-4780 0701

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

PQ 10-Vdo 2 ter

Pq 10 Shangrilá 2,

próx pista 12x30,

plano c/ 5 car de

pedra bloco 2 de

areia 1 de seixo

poço artes c/24me

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

mâq de costura

Singer Facilita R$

15 0,00

Informações fone

237-3300/663-

4680 0202

jCLASsrrupo

A W>

Presenteie quem você gosta

com um café da manhl

especial com qualidade e bom

preço. Fazemos temperoe

caseiros.

Dlskei 1*2914.

Fornecemos cestas p/todas as
ocasiões

Aniversários e Dia dos Namorados

Temos cesta de rafe: Regional r àesta

 Espec ial do Amr. jj

©c243-66/4
y

(f PROMOÇÃO \

CERVEJA POLAR

O menor preço da praça!

LIGUE JÁ: 654-2997

PQ RESID ABRA-

HIMNÓPOLIS- Vdo

um ter , Est Torq

Tapajós - AM-10,

12x25 R$4 500,00

656-1504 Ronaldo

Valério 'jos

STA ETELVINA-Lote

de ter, p da Ig

Católica e Ciep R

principal 232-7427

e 233-9477, Olanda

1702

SAO JOSÉ III - Vdo

ter rua Marginal 47

237-6750/611-1574,

Neuza/Leudes

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

TORQUATO

TAPAJÓS -Vdo ter

no km 7, ao lado Mo-

tel Detalhes

comunidade de

Santo Antônio Rua

LorisCordovil.n' 74

Av I, Próximo áPani-

ficadora Izabele

SUZUKI GSXR1 100

ANO 93 - Vdo ou

troco, baixa quil.

perfeito estado de

conservaçao

Observação

Liberada p /

qualquer parte do

pais 233-5280

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

BICICLETAS-Vendo

duas Valor R$

180 00 Tratar pelo

fone 625-3017

0301

MOT O CBX-400ANO

82 - Vende-se uma

Tratar no endereço

rua Duque de

Caxias Vila Jacinto-

Casa 70 ou pelo

telefone 234-8190

MOTOC 70-Vende-

se uma toaa

inteira,cor verde e

branca Valor R$

700,00 00 Informações

tratar pelo telefone

671-3207

Ctsbo Sobor Ternura

* Para você

que 
adora 

pre-

sentear com

carinho,

temos várias opções à sua

escolha. Cestas decoradas

artesanalmente para o

seu bom gosto.

* 
Qualidade e bom 

preço.

Ligue: 611-4784 e

fale com a Luciana

lyfipiiiiiSMpm'l

Ccêtas para todas aa oauiÕGê c

KiU infantis A CESTfi que você

quiser, peça que nós faremos

para

qualquer

dia e

qualquer

<m> hora. lisc a

sua

imaginação e

Ligue-nos

238-5805 & 238-5698 &

238-1440

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 2«os

CARROS - Vende-

mos todos os tipos

carros p/ passeio,

utilitários

caminhões novos e

usados contem-

piados e não

contem-

piados Informações

pelo telefone 234-

9785 oeoe

THFVFTTP HQ-Vrln

cor verde metálico,

carro de mu-lher

Melhores inf pelo

telefone 642-3729

2002

CHEVETTEANO 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, 3$

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

DELREYANO 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

0603

ESCORT HOBBY

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

r!AT 
UN0* 6R ANO

91 - Vende-se

vermelho,

completo fones

232-1509/981-

9525 2903

página
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CAFÉ DA MANHÃ

VIRA PRESENTE

> Quem v cantou de dar flores ou caixas

2 f>t oombont Ae presenle, tem agora

uma nova opçAo a CESTA CAFÉ DA.

MANHÀ,HOM DIA ttl oferecida peLi

CESTA SURPRESA.

ti uma forma diferente r. deiícaàa de acordar a namorada, a

mulher um um am 1 40, que 
esteja anrver sanando O cliente lupt

com pelo menus 4H noras de antecedência, encomenda a

cesta/ti? a quem ela te destina e a memorem que deseja pâr
no cartüo.No dia • estipulados, a pessoa recebe uma cesla

de inme decorada, cheia de (mantos, pàts, queijo e ainda o

jornal dn dia tu revista de sua preferencia

Além do café >la manliã, temos nutras opções a cesla mais

incrementada, contém um café completo para dou I tidas as

cestas acompai il?am o jugo americano, copo, talher e o cardápio.

O preço? V(xi saberá quando fizer seu pedido }¦ iu nouot

telefones para contatos são 6^4-1065/ 131-7801

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

Com as mais deliciosas e baratát

castas para o Dia dos

Namorados. Voe* pode tomar um

licor delicioeo nas taças de

chocolate feitas por nóa.

&É$ ilplsi ;É

Presenteie alguém com a

deliciosa cesta Café da Manhã.

$
671 â~2283

X

Cpyrt-,vrty.TOWiVrt-.v.viiV.->-.v.-.....v. 

v..v..,ywMiwi«WKva1ijy

Presenteie cóm uma

Cesta Regionaí a

pessoa de sua

admiração. Falaf com

Dona Nazaré 
^

Conceição pelos

Fones: 232-5058 »

234-7338.

(Reatei 

'Tttatútal

Reserve\Xuma cesta1

[para quem você ama. Ganha dej

irinde um cartão origami.

^Café de qualidad*^^^

FONES: 236-2742 -Fatima

645-1126-Anisia

^ r*

MARTA

CESTAS

Com silmpli-

cidade e Bom

gosto, presenteie quem

você ama, com uma bela

Cesta de Café da Manhã,

lanche da tarde ou almoço.

Fone: 2 3 2-

9892 .

CmátcL dm Calm da Ma*Uã

^S*Spdda eta /J*

Dtmorttr» >*u tmor, of0r»c»nt)o ót
Cal* ai Mênhi p»'m ê p»»»o• qul Voei tmi

O ".eme • cwtii :om produtos v»'i»aot o conoo'-
-» iima aassagen- MânsufPanrt^i-Msni», cor-

dífoitc a aconToanha^e
^ j je ' 3S 3as 06 TO H 22 DT*

£>624-1874 (V»nl«).

P4RFCITO

Presenteie a quem

você ama. Cesta para

qualquer ocasião.

Reserve Fone:236-

jiam^P 
3341

FIAT ANO 147 -

Vende-se e um mo-

tor Honda por mot

ae viagem va:or a

combinar

Informações pelo

fone 629-2181
UO2

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$

? 2 0 0,0 0

Informações pelos

fones: 671-3377/

671 -5005/981 -

1409, Gilson

0303

FUSCA ANO 81/ES-

CORT 84 - Vende-

se Melhores

informações I gar

pelo fone 238-8396

ou rua Tome ae

Souza n 125 Do^

Pedro .-v:

FUSCA ANO 74 -

Vende-se um "lotor

600 otimo motor

Valor R$ 2 600 00

Melhores "-for-

mações tratar pelo

telefone 232-1599

1402

FUSCA ANO 80 -

Vende-se

um,inteiro valor R$

300 00 E um

televisor Phiico 20

valor R$ 40C.00

Melhores nforma-

ções ligar fones

645-3580 ieo5

FUSCA ANO E MOD 
|

86 - Vende-se um

co"i are esportivo

so^ pintura nova

m'ormaçôes gar

para cs telefones

65l-"947 ou 232-

317: i

FUSCA ANO 81

MODELO »2-Venda-

se um em perfeito

estado de

conserva;âo j
Irformaçíes 651-

1^47 ou 232-3172 |

GOL/82 - ve'-ae-se

um e^ pe"*e 
',o

estado oe

conservação Tratar

pe'csteefc^es 625-

1310/238-8396

somente á no te

GURGEL ANO 84-

Vende-se um maif,

Chevette ano 86 <i

F^at ano 79 Mfi-

(hores informações

pelo telefone 233-

3206

GURGEl. ANO 81 -

v erae se um

IlHsrmaçíes 'a

Ave- 3a Ipixuna
' 

239 falar com

Serror Waltfer

KADET ANO 94 -

Vende-se um em

perfeito estaac com

vidros elétricos

vcia-.te 'eguiâve

Valor R$ 17 000,00

ír'ormaçôes -gar

paraotelefone 238-

3'9C

, GOL/88 - vende-se

um em otimo esta-

j 
ao be,T^ conser\'ado

Valor R$ 6 000 00

M e i h o r e s

informações 233-

4083

MARAjô-Alwgeano

| Ot, HUwQ ^QillWUtOi .

Melhores

informações ligar

pelo telefone 233-

1 2 0

I Ateiem* nas

r

Veja como é fácil anunciar no Jornal do Comercio e no Mao

CLASSIFICADOS PUBLICIDADE COMERCIAL

M MS

FAX

M7 Ml

E SO LIGAR. POR TELEFONE OU POR FAX

I

STi



TpAGINA08 
JCLASSITUDO 

Manaus,quarta-felra,28dejunhode 

199S >

VA ItAHAI bl MrarfflMW Nil I IwS': IE 0 T sono perfumado cura

jf 

i*  
m^rmm J 

=e 

- 

;j°00 

« ™V**EA?CS de m 
ALFA

I* * Vftoi dlretos em avllo Bandekantes, pacote completo em Wallita R$ 280,00 melhores Infor- AKOJV\A5

t5 late de luxo. 233-6162 tarde / magfies Iigar para o Aiudam no tfQtamentO de COM. 
EREP. LTDA

[| 
*V6o Mao/Pin/Mao • R$ 240,00, saldis Airljs a pardr de I 622-4438 manhS telefone 236-7838, 

A|Uaam HO iraiameniO ae „ ™~"

< 25 de |unho, retonto at* 03 de julho, Nonato 2504 das 13 00 ds 21 00, GStreSS, iriSOnia, SinUSlte, tosse, ^ 
DCCfCtiZBCdO

S ISiSMSS^TOJr'-S Igeladeira 
C«n ..nh», dlsttrblos fespiralofios, do, de JH| 

? Desratizacao
j de lunho , retomo oi de Nho duplex- Westing- 

Bruno ^ 
cabega, enxaqueca, etc. uesraiiza^au

;» 
*V6o + hospedagem em residtneb para dlente VIp com 

house R$500 Cdn- TECLADO - Vende- S5oTRAVESSEIROS / nocnimni7ar9n

! 
"•*«• ' " "».<». "»> " * ?"!»• 

LlMOL, RS230 ,.0m m.i. v«leo 
Ao0MMI7AD05 com ervOS dc DeSCUpHlfcapaOretorno 01 de julho. 

fog8o semj.novo JVC, 4cabegas Para 
AROMA I IZAUUb COm erVQS ae ¦¦ 

? 
Fvfln*ftr««

At! o final de abril 03 Acoitamostoctot 2001 4 bocas obter melhores Alfazema, Camomila, Capim mm CAllluores

$ 
pagamentos os cartfies R$180 m^quina de informa?6es iigar Santo, Eucalipto, Erva-doce, ¦ M J Recarfia

S 
I SaiJES. 

MocelodoCompoeMisturade J 
V ? Teste HidrOStStiCO.

•J 
UMP \*S ^ 

Ervcs Tom.PMG.Temos teste 
morosiatic^

m^Twniriimnmmmmnn^nn^ mmim mAq 
lavarrou-  tambem mascara de Alfazema -Jr

V TURISAW/P H v 
I PAS brastemp - variedade de 

para relaxar Representamose "!T"
'n 

ft J) iiiMMltiM • (v Jl 
Vdo, pouco usada, RAMANEL - Vende- 

vendemOS. PrOCUre-nOS pelos Fax <0"2>622-1455
\ST-—</ ZZTlmZil. V"W-Y-i/ 

marrom Vlr & se Pegas a partir de 
0*09/914 Ar>09 r»i CEP 69068-020 - Manaus - Amazonas 'nmitm

* /hlL combinar R$ 1,00 Melhores Telx. 234-2632/234-6092 OU _. --

/vT? (%v 
*•¦•' (092) 233-°608 

/y\ 
>/y\ informacSes peio informaf6es 232- visite-nos a rua dos Aridradas,

¦i 
W^Txl 

-» (092) -26,9 

Q 
U 

v 
telefone 624-2667, 4410 1004 

256, Sala 104 Moura ^======*====^=sj

>tt V- — J - -Jmm.  | L e 0 n a r d 0 / 
\/ioi AO-Vende-se D/inmroninmor H

I 
Franclsca 

1305 
1 Diglorgio n" 18, Kepresenia^oes ^mSSSrn

——J 
'j 

"MQUINADE LAVAR ano/uso Melhores —r—

 
'  

.pi qKi ROM 
ROUPAS-Vende-se informa?5es 671- SECRETARIA ELE- MWIMtS* u nnriMrwrn

; 

[pROCURA-SE 

-«»',;«:rrsrI|l 'deoeteacao 

\ 1 is

ii EMPREGO 
~<££ 

PUke 
11 !¦ 

*>» 
-desrat^ao ,

232-3659/2324235 
te|efone 234-7564. jMlL 2705  OS produtos que S|

Vasto conhecimento em __ 
_com_Rita »« 

¦ • 
telefone pre- desc.upinizaqao usamossao

i , 
JET SKI U0MB 

SOFA - Vende-se FIXO 237 - Vdo c/ • 
DESMORCEGACAO 

inodoros, Incolores

areas materials DlER-Vendo.uN,mo I 
3 |ugareSi urgencia. outroco WKKtttm g etemefeito

(almoxariffado e 
^ 

°_d 'n°nc 
I semi-novo Valor R$ pelopref 232/233, 

,MC^Dlf,Ao cuaM *DESFORMIGAQAO,ETC. 
desalojador A

<4aiur#im»ntA tip 
langamento XP-95 

2 0 0 0 0 HMflQTSMIlH ofoneest^iem debi- INSCRIQAO SHAM- ^j^ "11 11' ^

est*

:j 
' 7 ano. de experi^ncia. 

» » 
com 

^ = 

sup«nmreado», 
„.rc.„ ca„os. fJJL. s,„oS

Informa^oes para mandar 
Fusca j0g0 de a3M lembran?as, Para 

o telefone 663-

curriculum: Assoalho, Jogo de 
viDEO _ Vende.se 

convite e cartoea

654-2174/651-2135, umde4cabe'asX- ev^Em PaP.i

falar com Senhor l«.™ m,„, f,« J 
4v0.,n$ 

mwS 6T,a6"°,mS,s/ Il^R A 
MATA insetos^~SSEU.^°^.EMA

Geraldo 
JM 

a I h o re s 
Luciana Z\ CHEGOU, 

ACABOU.

MONZA ANO 86 - KOMBI VOLKS- Paralamas dian- 
5204 

^faTaT 

com RAS Execu' 7V 
O TT A DrtB J\ TM1

I- Vende-se um, WAGEN AN01982 - teiro R$ 160,00. M,,,r<*h 17m f erv espec em 
> * **¦'-' •tv'* x tlrt

inteiro, vistoriadoat6 Vendo cabine 663-2291/66 3- construgao Te- AULADFRFFORQO

| 95 Valor R$ dupla Valor R$ 2080 Ml9M Klfe I IhaS- de barro e Com um bom 
 ^ /f/ AOUARIOS EM 2

; 5 6 0 0,0 0 3 000,00 Melhores I B llM M P: brasilit. sistemas 
ensino qualif.cado e CACHORRO i 

^ /_y/A ctrM TTTOHC
lnforma?6es pelo ,nforma?6es Iigar 

nerfeito ¦? ^ ™ el6trlco e hidraulico, a,ual Lecionamos FINCHE - Vaftde-se r VEZES SEM JUROS 
|

j telefone 611-2484 981-1 115/233-4722 
' VfJ°J°h° 

Pn™ | esgoto, ferragens, de 1M 4» sene Valor R$ 100 00 /

—. i. 1 Standard) int too o q a ^ j¦ q 7 InformacoGS na Rua

MONZA SLEANO86 212!  -0317, Bruno 2705 
alvenana, ceramica 

^ Ermano Stradelhi, Traga um pedaqo da natureza para sua

Vende-se, dire?3o PAMPA 92- Bern 
'i 1'jb'hzaQSes forro AULA d~RFFOr" 

235' Sao Jor9e ou casa numa festa de cores, belaza e

retrovisoVemala 10°Soo'oo ^elhore! !»¦ 1 BWBSH 
;• 

'Sconserto 

go 
- Alfabe- 

g^^om j 
®OvimentO. . .

el6tricos, estado de informa?6es Iigar BBmIWMIBW^k: H||HH 
')0X Para 'ianh tizagao WS lf> ('i 1* 

Fmandes * Completa linha de produtos para

novo Informagoes para 0 fone 671- ¦/  Credlto par<\ cli- a 4'R$ 20,00 de 5' acmdrio!

iiaar Dara o telefone 1027 2604 IwMB BALCAOFRIG EXP entes int. em a 8' R$ 25,00 H . ^ ,

'33-5280 1004 
 

GELOPAR - 3m . pinturas de resi- Quimica e Mate- COOKER SPANIEL- * Peixes nacionais e importados.

l_—  PAMPAS ANO 91- 
estufa, 8 bandejas, dencia, solicite ja m^tica 2° grau p / Vende-st- na cor * Limpeza e consertos de aquarios!

'VECTRA 
GLS Vende-se ou troca- 

es ce co_ seu or?amento vestibular e su- dourada 4m, vermi- Mpdieamentoa 
e racoes

Vende-se ou troca- se,agasolina,motor 
^QQ^9| ca htro grades gratis Melhores pietivo R$30 ,00 fugado, rabo cor- Meaicamento^ 

e za^oea.

j« 

* 
seum completo de 1 8 233-5280 

refrigerantes 236- informagoes Iigar 232-7339 tado, vacinado R$ * Filtros e compressores de ar.
'j 

quatro portas 
1004 

AP DESOM-Vdo, 3 1206 oeot oaraotelefone 671- 0803 200.00 Informa- * plantas plasticas e Naturais.
;j 

'lnforma?oes Iigar em 1 Panasonic. 2 
 

5 80 3/6 71-54 38, c6es pelo fone 663- _ . no

par.' n, 

q233 
«^s^l 

^de 

falar . 7 2960 

* 

Ornamentos pr at 1 cos.

' 000 BtusP semi- 
cor TABOR 

" 
^JL. Anabele, Jackeline e France. 

|

IE 
de-se 1 me- tipo Fusquinha. 

Rt'^nn oq°F|I|232- em estilo NHK dias 0 amanhecer e

ij^imil^lH 
dindo 17 metros, vermelho p/crian?a princesa c/om visestes 0 cego ver so Sois 0 Rei dos testemunha avossa

? 

' 
--T. 

AMTA pAnm 
com 02passadi?os, 232-8800 ^2£ ^21 AB-Vende-setelefo- 

(uvas |m|tando ane, 0 paralitico andar 0 Reis v6s quefizeste conversa Jesus

rAvi rnMi imita A 
motor Yamarha 80/ 

AR CONDICIONA- 
MAQUINADEMOER ne prefixo 656- 

651.3282, falarcom mortovoltaraviver, 0 0 paralitico andar tenho confianta em

I 
5 

SoS oTc eie 
100, c/gerador 12,5 

^O -Tnde-se um CANA Vende-se 1174 ou troco por 
Clnt|a a noll6i ou GAROTAS-Prec,so. ieproso cura,, vos o morto .oltara a v6s Cada veZ mais

cay t- 
KVA' ec'ulPad0 com 

de 12 mil Btu's 
engenhoca, PualIquer prjfixo 

237-6600, durante 0 idade entre 18 e 25 que vedes as minha viver 0 leproso aumenta minha te

4ue 
nosso FAX esta rSd|0 maritlmo, 

gow Valor R$ Mamanho 
m6d,° 

^,00 
Aceito 

^ anos |ojrasQU ^fll?6es. as minhas sarar, vos que ve-

l 
°0m U^ooo=i? legalizado Aceito 

' 

0 0 
motor 611-1232 Pr°Pr°|tas lnf 663"  morenas para angustias, as mi- des minha angu- SANTA CLARA -

» ' 
nUtTer° 

ca 
carro/imbvel parte 

|nforma?6es 
22 05  — Wf/Sftk acompanhar nhas lagrimas bem sti a. as minhas Pela intercessSo de

Dara cadastramen- J? procurar 0 enre?o mAQ ESCREVER ABC - Compro fone j. executivo sabeis DivinoCora lagrimas bem Santa Clara 0 Sr

:< 
I dR rhentes r 

" 
Rua 12 casa 36' ELfiTOLIVETTI - em dinheiro, todas lnforma?6es pelo ?ao como preciso sabes Divino amigo Todo Poderoso me

r 

° 

eciais 

r 'P 1185 1222 
Lirio do Vale 11 Vende-se um as ''"has de Ma- VHMt fone 233-5602 alcan?ae esta graga como preciso abengoe e proteja •

eSpeC'a'  
BARCO - Vdo/troco Modelo TEKNE-3 naus (Instalagao e 

'''jH 
2202 (pede-se a graga alcangar devbsesta Volte para mim os

PLACA DE TAXI - 
01 c/23 metros, todo 

w h 1 6 4 4 - 2 3 3 4 P'an° de expan- 
RECEPCIONISTA/ com 

f6) A minha 9rande graga seus olhos miseri-
• 

Vende-seuma, toda eqU|P calafetado ." 
Vende"se ^ 

0J03 sao) Pagamentode 
atfndfNTF conversa 

convosco (Pede-se a graga cordio sos, me a

j" 
-••egularcada#6 95 

pronto'p/viajar, sem 
Springer de 12 mH , 

^— 
R$ 1 450,00 a ¦jMjMMPg 

p ; dPPmoreao me 
dS animo e com f6) A minha paz e tranquilidade

! I ,H. M f hoies motor Valor R$ 
s Aceito MICRO- 2 6 0 0,0 0 R$ , ,.L alegria para viver s6 convesa convosco Derrame sobre mim

! j . mformagoes Iigar 
25 000 Tratar 234- ProPosta Tratar COMPUTADOR - 

2 600,00 lnf 663- nnY D,„. RA M-par" 
e,t. 

h.. de v6s, espero com Mestre medeanimo suas copiosas gra-

para 232-6812 0480/6010 
pelo telefone 238- Marca Ciclone, 486, 

3698/663-4559 Ni-iPiRn Fahn 
' "Tf 

e confianga ( e alegria para viver gas e depois dessa

!* mLir:  
5=^  M82. rm c/ impressora 07M 

Ntt!,RO " Fabr'~ saida. Informagoes oede.se 
nova^ S6 £ v£s fisDero Vlda me aceite no

^LANLMAiUKb 

CONDICIONA- 
Epison colorida, L.ai,du e imjiiuyciM Jul,u"u te 

a graga Fazei com fe e confianga Ceu em companhia

l50HP'£DO- Vdo 10 000 
visor Vunday novo TEL -Vende-se 12/ de esqua na de iam SagradoCoragSode 

(Pede-se a graga deSta Claraetodos

(Evynrud) Melhores 
gjy. r$ 350 00 

R$2 000.00 234- me ros e m a u , 
H0^^i^||||jirJesus que antes com fe) Fazei-me ossantos Emnome

informacoes De os 
DIUS M 

i7R7eQRiQ473 rl tros, 1 entrada R$ orgamento sem ^ . . , . 0 . ... _

ones 234-6010/ 
E ,a2emos 

« 247 R$190men- com p ro m i s so ¦glflF de 
term,nar esta div.no Jesus que do Pa, do filho e do

! 633-1384 Pe^uenos fretes — 
salidade . 24 me- InformagSes pelo C% 

conversa. 

dentro antres de term,nar Esp Sto Am6m

! 
 

lnforma?6es Iigar MICROSISTEMCCE ses entrada de R$ fone 248-2902 23oe J[Wm destes 
nove dias. essa conversa que Fazer os pedidos a

j 

para 0 telefone - Vende-se Sttreo 15j R$95 men- a,cance 
tSo 9rand* ,er#l convosco Sta^ Clara^lde ne-

.ama corazuLunico IBBH| 

paSriaTn! 
^mago^R^a 

"^67^^59^3° 
PETigAo - Reze Somen! aprlndam publicare? essa gados Rezarcom 1

; .5 /done Valor RS v K ' 
General Glic6rio, ¦¦¦¦¦¦I Pai Nosso, 7 Ave a ter f6 e confianga oragSo para que vela acessa edeixar

18 000 00 Ligar s6 
,nfnrmarAOC na 734, Cac, de 18 Ss Maria 7 Credos em v6s llumina, outros que pre- que,mar Publ.car

{j os interes em 
^ 

o^agoes na 
^ ^ ABC - Vdo troco A Kf-lf ff 

:1 
Sji durante 7 dias, meus passos Sa- cisam de vbs. no 9 dia

comprar 0 carro  
Kua moiviaaeira, n  

 R$1 450a2 600 ¦KmhUmmH mande Dubiicar no grado CoragSo de aparendamater f6 e 

Tratar pelo telfone 100 METROS - 
~ ™ 0107" 

ORGAOCASSIO6OI 
(dep 0 do prefixo), 

 
7' dia M D Pedindo Jesus, assim como confianga na Vossa ?EZA, Q9^Avew q®

j! 233 W vende-se um de 
Pa^ Tr. 232-8127 . Vende-se, 1 

pref 232 233. 234/ MESADE SINUCA- 
esta 

vela esta nos misericord,a 
^nd.^car

20 Con 10 cabo PB 4X6 valor BAR - Vende-se um 
aPar«hoDJ0,JJJ® 0 

237/236/238,656/ 
fj^tacos ,lum,nando 

e teste- Hum,ne meus pas- |fa2er 3 ped.dos, 1 de
--- 

j , ,, , se R$ 350,00 Melhores , na cor preto 
+ P' Propagandas 642/644/645, 615/ torT' a 

ORACAO munhando a nossa sos, ass,m como 0 neg6c,os e 2 de' 
„ m iompcpc lnformag6es pelo dourado do Mbveis m.crofone, 02 

663/611/654, 651/ 
+ super e ao para 

CoNVERSACOMO conversa Sagrado sol llumina todos os impossiveis)
¦ 

towone 656-2717, s.u2a lnf 642- 629,624 lnf 663- 
"" 

s AGRAD Co,a(eo de Jesus. |

| ... 3 060.00 Valor R» War com Smhof 3729 
T™a 

3 6 9 8 /4 5 5 9 
, , 

CORA?AO 06 JE- aumenla, a m.nha rj, 
COMUNICADO

| 650,00 Tratar 671- Francisco  
FORNO MICRO- 

 2122  InformacSes Delo 
SUS - Meu Sagrado ^ 

|J

! t<;. 6903 2203 GRUPOGERADOR ONDAS SHARP - 6RGAOCASSIO6OI abc . vende-se fone 625-3789 
Coragao de Jesus, CONVERSACOM JE 

[ 
T. 

ento°8d a"" J os*
•ol 

'KOMBI 
ANOB2-Vdo Vende-se um Ya- Dourador, novo, na 

-Vende-seumno es- 
telefones prefixos 9 3 

em vbs deposito SUS-Conversa com 
*<¦ 

Erlvaldo Marcolino" no dia
* ^utrocouma oor maha 2 000 watts .i ca.xa, R$ 350,00- tojo, com uma 629 1358/656-1174 

c|TAO nc w|nCn 
t°da a mmha jesus t0d0s os dias 

26 06 95

knmhj pann gasolina Melhores Freezer Consul estante Valor 
ou troco p/qualquer 

S DE . > 
confianga e espe- durante9d,as Orar 

' *

Informavoesligar Horiz 320lt na RS250.00 +16rg9o 
prefiXf,R$l 900.00 

'wr 
v 1 '' 0 ifnga Vos que Meu Jesus, eu vos Saudades de sua esposa Nazareth

[ 
a " 

¦, .,e 656 ca ¦ ? R$ WOO 
^amah. PRS 300 

Mce|to pr0p0Sta 
Mega Unvee Super sabeis tudo, Pai, deposite, toda mi- Marcolino e filhas Eryruth Guerreiroe

I -«4: i.rantPiLnp 53fi- 3410 Valor R$ Tratar pelo fone 
Valor RS350,00 

|nforma?6es 663- 
^'tendo 

Tr com Senho, do Univer- nha confianga, vbs Erynath Lima, genros, netaseneto.

| 

" 

Lnn 1502 800,00 Aproveite 221-5066 030s 
Tratar fone 625- 

3593/4559, 
6-3165 ou SOi so,s 0 re, dos sabe,s tudo Pa, e 

I 6600 1503 2489  
06 06 0703  236-7612 0206 I

MATA INSK IOS DKDKTI/:.\IX)KA

FAZEMOS COM (,\KAM I \

TÍTULOS

CONSl LTI

EMPREGO

? iikL í^à iiÜÉ
UTILITÁRIOS

Manaus, quarta-feira, 28 de JunhoJCLASSITIIDO
PÁGINA 06

ÓRGÃO CASSIO -

Vende-se um CT

470 Valor R$

310,00 Para obter

melhores Infor-

mações ligar para o

telefone 236-7838,

das 13 00 às 21 00,

falar com Senhbr

Bruno osoe

FORNO DE GRATI-

NAR WALLITA -

novo, s/ uso ?

fritadeira elét

Wallita R$ 280,00

233-6162 tarde /

622-4438 manhã,

Nonato 2504

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

vendemos. Procure-nos pelos

Telx. 234-2632/234-6092 ou

visite-nos à rua dos Andradas,

256, sala 104. Moura

Representações.

ALFA

• Vftoi dretoi em ivllo Bandeirantes, pacote completo em

btt de luxo.
•Vôo Mao/PIn/Mao M 240,00, salditf dbrias a partir de

2S de junho, retomo até 03 de |ulho,

IPacote em barco privativo para 14 pessoaf em suite com ar

iconddonado, alimentação completa - R$ 650,00, salda 27

de (unho , retomo 01 de Mho
•Vôo + hospedagem em residência para cliente Vlp som

alimentação completa - R$ 650,00, sald.( 27 de |unho,

retorno OI de julho.

COM. EREP. LTDA>

s Dedetização

s Desratização

s Descupinização

S Extintores

s Recarga

s Teste Hidrostátie

geladeira

DUPLEX- Westing-

house R$500 Cbn-

sul 230L, R$230

fogão semi-novo

2001 4 bocas

R$180 máquina de

lavar Arno Super,

R$100 Inf 671-

3582 1302

TECLADO - Vende-

se um mais vídeo

JVC, 4cabeças Para

obter melhores

informações ligar

para o telefone

234-2106, falar com

senhor Heraldo

0305
mAq lavarrou-

PAS BRASTEMP -

Vdo, pouco usada,

marrom Vir à

combinar

Informações pelo

telefone 624-2667,

Leonardo/

Francisca 13 os

TURIS/W?

A\ciiid;i All.,n,ic;i. I20 - R.n/

Telefone (0W) 217-1HI5 / 217-8420

Fax («**2)622-1455
CEP 69068-020 - Manaus - Ama/onas

VARIEDADE DE

RAMANEL - Vende-

se Peças a partir de

R$ 1,00 Melhores

Informações 232-

4410 1004

nraiMÀféci *

HltIVAII

VWiet (092) 233-0608

FAX: (092) 234-2679

VIOLÃO- Vende-se

1 D,g,org,o n° 18, 1

ano/uso Melhores

informações 671-

6639, Alessandro

1805

MÁQUINA DE LAVAR

ROUPAS-Vende-se

automática, enxuta,

sem,-nova Valor R$

17 0,00

Informações pelo

telefone 234-7564,

, com Rita 2804

SECRETÁRIA ELE-

TRÔNICA - Vdo c/

peq defeito Preço à

combinar Rua Ma-

ués, 18 233- 5046

27 05

JET SKI BOM-

B A R D I E R -

Vendo,último

modelo, na caixa Tr

232-3659/2324235

0304

ORÇAMENTO

PROCURA-SE

EMPREGO

DEDETIZAÇAO

GRÁTIS

DESRATIZAÇAO

Os produtos que

usamos sâo

inodoros, incolores

e tem efeito

desalojador

DESCUPINIZAÇAO

Vasto conhecimento em

áreas materiais

(almoxarifado e

departamento de

compra). Nível 2° grau e

17 anos de experiência.

Informações para mandar

currículum:

654-2174/651-2135,

falar com Senhor

Geraldo.

TELEFONE PRE-

FIXO 237 - Vdo c/

urgência, ou troco

pelo pref. 232/ 233,

ofoneestáem débi-

to Inf. 671-3377/

671-5005/981-1409

, Gilson. 03Q3

JET SKI BOMBAR-

DiER-Vendo, último

modelo,

lançamento XP-95

Aceito encomenda

de Miami Inf 232-

3659 3101

SOFÁ - Vende-se

com 3 lugares,

semi-novo Valor R$

2 0 0,0 0.

Informações pelo

telefone 237-5406,

falar com Senhora

' 
DESMORCEGAÇÂO

^,"1 

* 
DESFORMIGAÇÃO, ETC

Efetuamos serviços em residências, apartamentos

restaurantes, hotéis, motéis, galpões,

supermercados, barcos, carros, fazendas, sitios

chácaras, etc.

INSCRIÇÃO SHAM-

Vende-seuma Valor

R$ 450,00 Negócio

de ocasião Maiores

informações ligar

para o telefone 663-

2069

CONVITES - Aceito

encomendas de

lembranças,

convite e cartões

para todo tipo de

eventos Em papel

vegetal Informações

611-1614, Cíntia/

Luciana. 3001

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

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

SEU PROBLEMA

ACABOU.

A MATA INSETOS

CHEGOU,

COLMÉIA PINTU-

RAS - Executamos

ferv. espec em

construção Te-

lhadj de barro e

brasilit, sistemas

elétrico e hidráulico,

esgoto, ferragens,

alvenaria, cerâmica

KOMBI VOLKS-

WAGEN AN01982-

Vendo , cabine

dupla Valor R$

3 000,00 Melhores

.nformações ligar

981-1115/233-4722

0403

PAMPA 92 - Bem

conservada.R$

10 000,00. Melhores

informações ligar

para o fone 671-

1027 2604

MONZA ANO 86 -

Vende-se um,

inteiro, vistoriado até

95 Valor R$

5 6 0 0,0 0

Informações pelo

telefone 611-2484

AQUARORAIMA

AQUÁRIOS EM 2

VEZES SEM JUROS

AULADE REFORÇO

Com um bom

ensino qualificado e

atual Lecionamos

de 1" à 4a série

2 3 4 - 3 7 9 7

0102

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

MOTORDETOYOTA

- Vdo , todo perfeito

(Standard) Inf 236

-0317, Bruno 2705 Traga um pedaço da natureza para sua

casa numa festa de cores, belaza e

movimento...

Completa linha de produtos para

seu aquário!

Peixes nacionais e importadosl

Limpeza e consertos de aquários!

Medicamentos e rações.

Filtros e compressores de ar.

Plantas 
plásticas e Naturais.

Ornamentos 
práticos.

MONZA SLEANO86

Vende-se. direção

hidrau-lica,

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-

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

oara otelefone 671-

5803/671 5438,

falar com Luiz

Carlos 0908

AULA DE REFOR-

ÇO 
- Alfabe-

tizagão R$ 15,00, 1"

à 4a R$20,00, de 5a

à 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

BALCÃO FRIG EXP

GELOPAR - 3m .

estufa, 8 bandejas,

grades cerveja, co-

ca litro, grades

refrigerantes 236-

1206. 0804

COOKER SPANIEL -

Vende-se, na cor

dourada, 4m, vermi-

fugado, rabo cor-

tado, vacinado R$

200,00 Informa-

çõespelo fone 663-

2960.

PAMPA S ANO 91 -

Vende-se ou troca-

se, à gasolina, motor

1 8 233-5280
1004

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

CARRO LANCHE/

HOT DOG - Vdo, c/

estufa, chapa, re-

fresqueia, grades de

refrigerante + trailer

c/material de trab ,

mesas c/cadeiras

654-3252/654-

2752 1406

CORTADOR DE

FRIOS-VdoFilizola

R$ 700,00 232-

4410 1004

POODLE Filhote

R$150 236-6163,

Rosana 10 os

Rua Saldanha Marinho, 606 - sala 05

EDIF. ALFREDO CUNHA

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

Anahele, Jackeline e France

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

624-47 18/642-

1 1 85 1605

VESTI DO DE NOIVA

- Vdo, em estilo

princesa, c/om

luvas imitando anel

651-3282 falarcom

Cíntia, à noite, ou

237-6600, durante o

dia

dias o amanhecer e

testemunha a vossa

conversa Jesus

tenho confiança em

vós. Cada vez mais

aumenta minha fé

Senhor do univer-

so Sois o Rei dos

Reis vós que fizeste

o paralítico andar,

o morto voltará a

viver, o leproso

sarar, vós que ve-

des minha angu-

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, me de 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 ater fé e

confiança na Vossa

misericórdia,

ilumine meus pas-

sos, assim como o

sol ilumina todos os

reis, vós que

visestes o cego ver,

o paralítico andar, o

morto voltar a viver, o

leproso curar, vós

que vedes as minha

aflições, as minhas

angustias, as mi-

nhas lágrimas, bem

sabeis DivinoCora-

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, espero com

fé e confiança (

oede-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

agradecer,

publicarei esta

graça para que os

homens aprendam

a ter 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

AB - Vende-se telefo-

ne prefixo 656-

1174 ou troco por

qualquer prefixo

R$ 1 900,00 Aceito

proprostas Inf 663-

3598/4559 0703

ATLANTA rADIO

TÁXI COMUNICA Á

TODOS os clientes

que nosso FAX está

com um novo

núrrvero 622-2511

está à dispo-sição

para cadastramen-

to de clientes

especiais

PLACA DE TÁXI -

Vende-se uma, toda
J 

regularizada até 95

L M e I h o i e s

informações ligar

para 232-6812

MÁQUINADE MOER

CANA Vende-se

engenhoca,

tamanho médio,

motor 611-1232

23 05

AR CONDICIONA-

DO - Vende-se um

de 12 mil Btu's.

220w Valor R$

GAROTAS-Preciso,

idade entre 18 e 25

anos, loiras ou

morenas, para

acompanhar

executivo

Informações pelo

fone 233-5602

2202

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 dê a

paz e tranqüilidade

Derrame sobre mim

suas copiosas gra-

ças e depois dessa

vida me aceite no

C'éu em companhia

deSta Clara etodos

os santos Em nome

do Pai, do filho e do

Esp Sto Amém

Fazer os pedidos à

Sta Clara, 1de ne-

gócios e 2 impôs-

síveis Rezar 9 Ave-

Maria, mesmo sem

fé serão alcan-

gados Rezar com 1

vela acessa e deixar

queimar Publicar

no 9 dia

Informações

procurar o enreço

Rua 12, casa 36

Lírio do Vale II

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

MÁQ ESCREVER

ELÉTOLIVETTI -

Vende-se um

Modelo TEKNE-3

6 4 4 - 2 3 3 4

0203

BARCO - Vdo/troco

01 c/ 23 metros, todo

equip . calafetado

Pronto p/ viajar, sem

motor Valor R$

25 000 Tratar 234-

0480/6010

AR CONDICIONA-

DO - Vende-se 1,

Springer de 12 mil

Btu's. Aceito

proposta Tratar

pelo telefone 238-

8382 1302

RECEPCIONISTA/

ATENDENTE

Preciso de emprego

a partir de 13 OOhs

Não importa hor

saída Informações

629-2193, 5oi*oi,u

1502

COMPUTADOR -

Marca Ciclone, 486,

c / impressora

Epison colorida,

visor Yunday novo

R$2 000,00 234-

1767 e 981-9473, c/

Cláudio nos

BOX PARA BA-

NHEIRO - Fabri-

Ldvãu e iliulitaycih

de esquadrias de

alumínio,

orçamento sem

compromisso.

Informações pelo

fone 248-2902 2306

LANCHA IUKtí

150HP, 22" cabine

(Evynrud) Melhores

informações pelos

fones 234-6010/

633-1384

AR CONDICIONA-

DO - Vdo., 10 000

BTU's R$ 350 00

fazemos

pequenos fretes

Informações ligar

para o telefone

671-3538, Sidney

22 03

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/

629 e624 Inf 663-

3598/4559

MICRO SISTEMCCE

- Vende-se Stéreo

Rádio CD Pleyer

duplo Deck, 4 meses

de uso, na garantia

Valor R$ 280,00

Informações na Rua

General Glicério,

734, Cac, de 18 às

22hs 2005

BALCÃO - Em Fór-

mica e vidro, serve

para padaria, ven-

dese três

Informações na

Rua Rio Madeira, n°

37 - Próximo á rua

Pará Tr. 232-8127

D-20 90 - Vende-se

.uma. cor azul, único

j 
/donc Valor R$

18 000 00 Ligar só

os interes em

comprar o carro

Tratar pelo telfone

| 233-3106 aço

""-¦j-B 20 Consórcio,
" 

V t;r i n s f e r e se

um,12meses,
'• 

prestação R$

í't 3 060,00 Valor R$

t>. <850,00 Tratar 671-

i« 5903 ara

ot 
'KOMBI 

AN082-Vdo
® ol ¦ou troco uma, por

uma kombi Pano-

•"f* 'r 
â m i c a

Informações ligar

paraotelefone 236-

6600 iso2

PETIÇÃO - Reze 7

Pai Nosso, 7 Ave

Maria, 7 Credos

durante 7 dias,

mande publicar no

7° dia M D Pedindo

graça

ÓRGÃO CÁSSIO 601

Vende-se, 1

aparelho completo

p / propagandas,

microfone, 02

cometas, lapa-

relho Towa 625-

2489 2605

REZAR 9 Ave Maria

durante 9 dias No 9°

dia mandar publicar

(fazer 3 pedidos, 1 de

negócios e 2 de

impossíveis)

100 METROS -

Vende-se um de

íbo PB 4X6 valor BAR - Vende-se um

R$ 350,00 Melhores , na cor preto 
+

Informações pelo dourado do Móveis

telefone 656-2717, Souza Inf 642-

falar com Senhor 3729 2002

Francisco FORNO 
MICRO-

GRUPO GERADOR ONDAS SHARP -

Vende-se um Ya- Dourador, novo, na

maha 2 OOOwatts, caixa, R$ 350,00-

gasolina Melhores Freezer Cônsul

Informagõesligar i Horiz 320lt na

paraotelefone 656 caixa R$ 300.00

3410 Valor R$ Tratar pelo fone

800,00 Aproveite 221-5066 0305

MESA DE SINUCA-

Vdo. perfeito estado,

com 7 bolas2tacos,

+ 1 super telão para

assistir seus

filmes Valor à

combinar

Informações pelo

fone 625-3789

0603

ORAÇÃO

CONVERSA COM O

SAGRADO

CORAÇÃO DE JE-

SUS - Meu Sagrado

Coração de Jesus,

em vós deposito

toda a minha

confiança e espe-

rânça Vós que

sabeis tudo, Pai, o

Senhor do Univer-

so, sois o rei dos

COMUNICADO

| 
Comunicamos 1 ano de

^ 
falecimento de 

"Joaé

Erivaldo Marcolino" no dia

26.06.95

Saudades de sua esposa Nazareth

Marcolino e filhas Eryruth Guerreiro e

Erynath Lima. genros, netas e neto.

ÓRGÃO CÁSSI0601

-Vende-se um no es-

tojo, com uma

estante Valor

R$250 00 +1 Órgão

Yamaha PRS 300

Valor R$350,00

Tratar fone 625-

2489 06 oe

ABC - Vende-se

telefones prefixos

629-1358/656-1174

ou troco pl qualquer

prefixo R$ 1 900,00

Aceito proposta

Informações 663-

3598/4559,
0703

CONVERSACOM JE

SUS-Conversa com

Jesus todos os dias

durante9dias Orar

Meu Jesus, eu vos

depositei toda mi-

nha confiança, vós

sabeis tudo Pai e

FITAS DE VÍDEO

GAME-Vende-se09

Mega Ünve e buper

Nitendo Tr com

Fábio 236-3165 ou

236-7612 0206

HuH

¦ 18HK

A 1HPV::;:;: j$&-: -:i

^¦9 !' Illl&l"
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I

I 06:00 ¦ 8ALTOP/ 0 FUTURO I WUffiSmm d?.cr"o."K.%totoV!cpa"ra Kj Sim III Universitirlas de I

07:30 VESTIBULANDO llnninC III 18 a 3S anos. !

01:00CASTELO^-TIM-flUM \ 
Atendemo. reaid4nciaa hot*la, 

SOltClriS, ¦
I 09:30-GLUBGLUB *4^9Hn if(O) r. passeios de barcos, ||

| 10:00-0PROFESSOR '^v ** J —'U jantareseoutros. - /focnUltartaC. b|
I 10:30 - EXPLORANDO A PSICOLOGIA ¦
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J 

CaiXB POStal'. !

I 16*30-X-TUDO V V passeios de barco. 
[| SEIODE BARCO. I

I 17:00-OSPEQUENINOS P I Atendimentos:Hoteis, ATtNDIHENTO A 3587 1

I! 17:30-ASAVENTURASDEBABAR ft f 
MoteiseResidincias. | 

REL**X 1 HOTtlS, MOTtlS E 
I

18:00-castelorA-TIM-BUM A f (Z)23?-7917 residEncias . Cept OTVT 1 
- 

I
I 18:30-MUNDOBEAKMAN V 

> 
(terecemos ganrtas e mpazes de alto ft-A Z\
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I II cuuriOMAHOS wi 
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2* MORAS- 
J) Atendemos24 honw De segunda a I FUNCIONAMOS * M W. ^

I 20:30-JNDACULTURA REG. ' 
""* ^ 1 

i^gunda, em hotels, mot&s, pnsaeios de 24 HORAS. ¦ NaI/S ¦

I 21:00 - JN. DACULTURA ) 1 barco, recepoiSes.a donucOioouti*» , 
_ _ - , _ ¦ 

"b« 
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I 21:30-A CAIXA DA PANDORA HI * 
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^ 
:s=rTACA0 s 

a FREE life RCLRX lindas e er()tlcas garotas e

] 06:00-sessAodesenho t£ \- | f , 
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i rapazes para realizar suas taras V"1 
y

I 09:30.pB(foG.stRGiomalandro P < i r \ e fantasias.Ambiente acon-

A 
I 
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|| 
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*' 

absoluto.C on.pletoservi^odf bar oara 
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anos, para 
conidiu

15:30-chaves *a /#. . , # , / bem gelado e lira gosto. tolofAnirn P mfirar
16:00 - ESCOLINHA DO GOLIAS 

| fUVUl 
«HC*H ? Hotel, MOtd, TeSlClCHCia. 

Vtendimento 24 horas no local leieiOrilOU 
C IllUldl.

16:30 AQUI AGORA u. 
s ' 

^ ( ... 
Alenaimenio Z4 noras no local, D--,-

18 00-tjbrasil uj * auatouvi favui v passao de barco, jantares e hotel, motei e a domicHio. rago um saiario.

18:45- ASPUP.DOSR.REITOR I L. 
X r " 

. ,

19 40 PROGRAMALivRE y , , , u 
outros mementos de prazer. j»> «». j* . .. Tratar pelo tone:

I 20:35 -JORNAL DOSBT q 
r 

C #s. ; ^

^;S.Sabs,TpoTer»re,tob 
l \1 

nae. st, t 

^ 

gHiiAfiiiiH 

237 
"47 02' com 0

22:45-JOSOARESONZE E MEIA 0 
(092) 

- 234-9839 f 
done: 656-1892. Sr. Porfirio. I

| 00:00-PERFIL || 

-J 
¦ 

iiiii'iiiillllliililllliiiiliililliillH

I 05:30-TELECURSO 2000 ESPACO EMPRESARIAL

I 05:45-TELECURSO2000 I C II IJ J 
3

06:00 - BOM DIA BRASIL I, II II

I 07:00-TVCOLOSSO
Massagms com carmho.• i 

,|( ( IASSI11IH) E FOUIETO

!!-3o-gToboeNstorteEVIS'A (Masculino 

e Feminino). Com hora 
Mil, OIH>KTiWlI>Al>RS KM APKWAS 1TMA IJ€^%CAO!

1145 AMAZONIA EM NOTiciA marcada. 
Atendimento no Centro com 

AMIOIE A<;«RA Wl SEII ESPACO l^l»RKSAHIAU E

12:15 -jornal hoje estacionamento prbprio. liRATIS

I 13:20-VALE APENAVERDE NOVO
Local discreto e seguro. | 

I U,M;: / 2»7-.mi

I 16:30 - MALHAQAO Garotas especiais. I J1** 

**7~***7 .

I 17:10 IRMAOS CORAGEM" ... __ .  _

18 00 quatroporquatro Fone: 234-0936 (12 as 22 noras), 
REFORMADORA SAO JORGE

I S:SKS5SSr de 
segunda a sabado. 

n«TE 

ESPACO Reformamosestofados,

19:30 ."A proxima viTiMA" POut SER )cu. j cadeiras.colchoes, estofados de

20:30 robocop  LIGUE AGORA 237-6600 OU FAX: carro

riTir^ DO Pf^VO 237-3687 Maodeobraquallftcadaecom
I 23:00 - CLASSE 

"A" WiSV-1#^ 19\J r E ANUNCIE GRATIS qarantia

01:00 -BOM DIA AMAZONIA . FOR OB DIAS „ * --

O1:35-ENCERRAMENTO. Armases a partir de RS 
riACCITIinr> F FOIHFTH U3 

®e'° HoriZOflte, 57 -

8,00, 
lentes Multifocals, 

OS c LASSIFICADOS INTELIGENTES 
Adrianopolis - Fone: 234-5575

progressivas,V'arilu\,N'Ut 
CLASSIFICADOS INTELIGENTES 

I 06 25 • bom dia deus Espace de fibra de carbono/ilo »«.» 
— — mm mm — am mm ^

SZ:Z2S£r ^ 
W 

CARBOTUDO OF1CINA DE I l LIMA E FRANC* LTDA. 
jI 07.30 - ESCOLA BIBLICA DA FE > n n 11 n p# 1

osoo dudalegria citzen.Mondaineeoutr<>». CARBURADORES . 
F priltamos servico de tubulacdo I

09 30 cavaleiros do zodIaco a 
so|u9ao para o seu problema de 

J 

Executamos serv.QO ae tuouiapao

10 oo momento mulher . I hidraulica e reformas em geral. I

11:00 - MANCHETE ESPORTIVA {, IBBIIIIIIIllllilllllllllllllll llllll SasaaKg Carburador. a InrarSn I
I 1130 - ediqao da tarde | V i*ite-nos. Aviamos sua ® * 

Limpeza * Embuchamento conservaaora e loca^ao.

^oV-Gbate0boEcaT6r,A I receitacom I 
• 

Retifica Geral j Ligue & e reforme sua casa pelo

1400 interdate a maxima urgencia 
[; 

* 
Mao de obra especializada. melhor prego da praga. J

;^:csr«uLTRSDA "1 

^ 

FONE: Rua Duque de Caxias, 1603 - canto 

J 
(_igue 611-4348 e fale com O 

J
1600 papo s£rio V _ 

o«ia com Av. Japuri - Praga 14 ¦ cpnhor Ppdro Lima i
17 00 - CLUBE SEU boneco Rua Jose Paiaiiagua, it0 233-®9l9 Prtnfi 7r, q7-»c Sennor 

rearo Lima. |

17 10 - CAVALEIROS DO ZODIACO POne. 433-g/OO —

17:50 - desenho 24.5-A 
- (entro 1 

| _ 
a - .

118 

10 JORNAl'"BOAS NOVAS flWffi „on/—^ MHP IPIIH

O mais novo point da cidade! PffQr Transport®

I 19 35 -JN DA MANCHETE I 
jCom 

tira-gostos variados e pre^os promociotiais. intermodal dC

[I 2145 - camera manchete j | 
Cerveja Gehda R$l,30 Cargas 

Com. Import. Export.

j 22:45 - GRITO DE VITORIA J ¦ II j Grade R$29,00 Representees Ltda. I

I 00 30 - MOMENTO ECONdMICO i Com palha^os i 
^ 

* 
cocio r$i,oo boa vista sao paulo 1

|| 00.4& - JN DA MMi^ontTE 2' EuiyAG , | , CudiaPid <v#w,ww \AN 
I AkhM

01:15-boanoitedeus I 
maiabafi^tas e I Rua Ferreira Dlas, 43 - Bella Flor II mawaiic. 

» «_» . ctR
! 0120 HOME shopping | 

ujiwuu^iw 
| AC4 7I74 HANAUS: Rua Bdo HoHio»iC«, 5>-B

I ni-is.intfrdatf ¦ . i rroxifiioa teipa - oji xi/'r. _

l| 02 35 - RETRATO FALADO J |CCJl ] lilibristaws 
J |^^^g^g|ctHos 

A pmnittNCiA  
I I 

Fones:236-5425/1644 j

I t' 
jSjjjjSjjSMM ! 

•' 

/' ! tAR TAQUI out TO M( ACHRS 
[rco««ro.aiMVAiDOMCOaAR.os

S;SSS=CA j 
,dean^™ ! 

30 Anos d« Mercado ImobllUHo.

I 06:00-national geografic I Llgue. zo/-/oU4. I dumec. Quando pensar em comprar ou

06 30-INFORMERCIAL I 
J 

Musica ao vivo, tira-gostos tipicamente vender, 
llgue: 234-1277 OU 232-

I 07:00-DIADIA m, — — — ¦— ™ ™ ^ Parintinensc, cerveja geladinha e aos 7766

I 09:15-COZ.MARAV. DAOFELIA sabados, feifoada A partir 49 meio-dia ' .

S-.^°hSFA",,COMDEUS N°m" 
I 

i« 
Va conferlr. 

ii ^dTc^^^.

I 1100 acontece Endereco A Gadelha esDera oor voce. \

11:30-ESPORTE TOTAL ^ VW  A 
mtinor OP^___

12:15-CANALLIVRE ^ Bairro: " 3"' 

-x-." 

. .

12:45-QG DO FESTIVAL I J| Telefone: fZTf. M > 7 «¦'>. Voyager Ag*RCla d«

13:45-TV turbo I Af, < 
——^ Commas I J* 0« 8t SUVA 

: 
Vtogcns eTurisMO Ltda.

I 14:15-SILVIA POPOVIC fv^vt 
taU"? » 

^ 
I $jjji§[ W$;\ Nlo deixe suat fArias

16:00-SUPERMARKET JVAVTJF. 
All.,, ^ U 

PRAVALERI I ^^¦rD..... #m bnnco
16:30-MELHORDETODOS nill, 

" 

k'S I 
proprt^irtos <k T^fows: I iDBB embarqu. para qualqiMr

I «.'«  t ,00 I fale comigo. Hegoclo serio. Contrato I ? 
Com os melhores pr^os, a toda aton^to •

I 10 mFAi*AMnRRF no ESPORTE QBEEfflBQTOBffil 
V 

*,,* , 
I com garanda t registndo. I dedica<;4o i voce

* * 
21:00 -MADE IN BRASIL IMKMnM 

V I V«K»o t^fones preflxo 654^ I 
* 

Faga sua r,serva. nio d.ix. para a <Mm*

I 23 30-MOM DAINDUSTRIA t 
Hyvm. ¦ ConCJtos pdo fone: 654-2174. ¦ hora.

00 00-JORNAL DA NOITE HHWHSCMBiH 
Ealaramo. e.perando por ¦ 

rS= com Gcraldo. I A v. Djalma Batista. 115/loja W, Shopping Ci*C

n0 M.F°SH I ¦SBEBEBSH'OC* 
n. Di.n.yundia 1. ^ M ygue )4 Fon., 236-34201 F«t: 234-72*8.

" i 
..._ 

- - '

AGENCIAS DE

MASSAGEM E

RELAX

IV (.1)1 IUKA (.ANAI 2

FANTASIAS FROItCflS

TOP MODEL

RELAX

TV ACRÍTICA CANAL 4

AMAZONASCANAL5

TV R B N CANAL 8

MÁGICO SHOW

TV RIONEGRO CANAL 13

Apoio Viviane Turismo

Av 7 dc Setembro,

n 1448

Ligue: 233-4658

JCLASSITUDOManaus, quarta-feira, 28 de Junho de 1995

•*•••••••••i•••••
Estamos dispondo da moças a

rapazas, alto nlval social,

discretos a algllosos, para

realizar seus momentos de

prazer em eterno relax.

Atendemos residências, hotéis,

motéis, passeios de barcos,

jantares e outros.

05: JÔ-ÀBERTUrA BA ÉSTAçAo

0#:35- HINO NACIONAL

06:00 - SALTO PI 0 FUTURO

07:00-ENERGIA

07:30-VESTIBULANDO

06:30 - FAMILY ÁLBUM

09:00 ¦ CASTELO RÁ -TIM-BUM

09:30 -GLUBGLUB

10:00-OPROFESSOR

10:30 - EXPLORANDO A PSICOLOGIA

11:00 - JORNAL DA CULTURA

12:00-PAINELCULTURAL

12:30 -TELECURSO 2000

13:00-VESTIBULANDO

14:00-DE CABO A RABO

14:15FILHOTES

14:30 - CASTELO RA-TIM-BUM

15:00-GLUBGLUB

16:30 - ANIMAIS B. DOS VINTÉNS

16:00-OS BICHOS

16:30-X-TUDO

17:00-OS PEQUENINOS

17:30-AS AVENTURAS DE BABAR

18:00 - CASTELO RA -TIM -BUM

18:30-MUNDO BEAKMAN

19:00 DOUG

19:30 - OPINIÃO NACIONAL

20:30 - JN DACULTURA REG.

21:00-JN. DA CULTURA

21:30 - A CAIXA DA PANDORA

22:30 -CIDADANIA

23:00-METRÓPOLIS

23:30 -HINO NACIONAL

ENCERRAMENTO.

Universitárias de

í 8 a 35 anos.

solteiras,

desquitadas,

viúvas e mal

amadas. Para

contatos íntimos.

VAMP RELAX: PARA PESSOAS

DE BOM GOSTOCOM VOCÊ

Ligue: 234-6240 Atendemos

24 horas.

GAROTAS BONITAS,

DISCRETAS E SAU-

DÁVEIS, PARA PAS-

SEIO DE BARCO.

ATENDIMENTO A

HOTÉIS, MOTÉIS E

i RESIDÊNCIAS.

Bonitas, discretas e

saudáveis

acompanhantes para

passeios de barco.

Atendimentos: Hotéis,

Motéis e Residências.

(D 232-7917

Caixa Postal: !

3587 ¦

Cep: 69091- 
||

970. 
¦

Ag. Cidade Nova ¦

(oferecemos garotas e rapazes de alto

nível social para sua satisfação e prazer

Atendemos 24 horas De segunda a

segunda, em hotéis, motéis, passeu» de

barro, recepções, a domicilio •* outitM

PLAY TIME: E tempo de você de*y>

bnr es.se novo prazer Ligue 2.'t4 3043

FUNCIONAMOS

HH 24 HORAS.

FONE: 232-7917

GAROTAMAL1BU DRINKS RELAX

AGENCIA

FREE LIFE RClflX

Reabre sob nova direção, com

lindas e eróticas garotas e

rapazes para realizar suas taras

e fantasias.Ambiente acon-

chegante. Sigilo

absoluto.Completo serviçode bar

com v ariedades de drinks.í hopp

bem gelado e tira gosto.

Atendimento 24 horas no local,

hotel, motel e a domicílio.

05:55-ABERTURA DAESTAÇAO

05:58 - PALAVRA VIVA

06:00 - SESSÃO DESENHO

07:30 - BOM DIA 8, CIA.

09:30 - PROG. SÉRGIO MALANDRO

11:30-CHAPOLIN

12:00 -TJ A CRÍTICA

12:30-CINEMA EM CASA

14:15 - CASA DA ANGÉLICA

Í5:3Ô-CHAVES

16:00 -ESCOLINHA DO GOLIAS

16:30 - AQUI AGORA

18:00-TJ BRASIL

18:45-ASPUP DOSR.REITOR

19:40-PROGRAMA LIVRE

20:35 -JORNAL DOSBT

20:40-ASPUP DOSR.REITOR

21:30-SBT REPÓRTER

22:30-JORNAL DOSBT

22:45 - JÔ SOARES ONZE E MEIA

00:00-PERFIL

00:50-FIM DE NOITE

Preciso, de 20 à 25

anos, para 
contato

telefônico e morar.

Pago um salário.

Tratar 
pelo 

fone:

237 
- 47 02, com o

Sr. Porfírio.

JtrMdemos á domicílio,

hotel, motel, residência,

passeio de barco, jantares e

outros momentos de prazer

Atendemos 24 horas.

JoHC: 656-1892.

^ 
Aíyue fuvui 

*hí*K

£} 
ci 

qualcfruvi 
tuvui

cOx dia ou cia
tu

*to<£e. rf* cííms.

(092) - 234-9839

ESPAÇO EMPRESARIAL05:30-TELECURSO 2000

05:45-TELECURSO 2000

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-VÍDEO SHOW

13:20 - VALE A PENA VER DE NOVO

14:30 -SESSÃO DA TARDE

16:30 MALHAÇÃO

17:10 IRMÃOS CORAGEM"

18:00-"QUATRO POR QUATRO"

18:50 JORNAL DO AMAZONAS

19:00-JORNAL NACIONAL

19:30 - "A PRÓXIMA VÍTIMA"

20:30 ROBOCOP

21:30 -CONTAGEM REGRESSIVA

22:30 - JORNAL DA GLOBO

23:00 - CLASSE 
"A"

01:00 - BOM DIA AMAZÔNIA

01:35-ENCERRAMENTO.

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.

,H t lASSIIVim E FOLHETO

MIL OIHHMTNMIAIH*» EM APENAS 1TMA IJCiAÇÁO!

AN17NCIE AlaORA \U SEU ESPAÇO EMPRESARIAL! É

GRÁTIS

IJMalTE: S£íi7-««MM) / IW7-.mi

FAX Zl%7-iWH7

REFORMADO RA SAO JORGE

Reformamos estofados,

cadeiras,colchões, estofados de

carro.

Mão de obra qualificada e com

garantia.

Rua Belo Horizonte, 57 -

Adrianópolis - Fone: 234-5575

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

OT1CA DO POVO

\ rmações a partir de RS

8.00, lentes IVIultifocaiü,

Progressivas, Varilu\,VU e

Espace de fibra de carbono /.ik>

metal. Relógios de todas as

marcas: Cássio. Seiko,

Cit/en.Mondainee outros.

06 15 - PADRÃO MUSICAL

06:25 < BOM DIA DEUS

06:30 • JN TELEMANHÀ

07 00 WINSPECTOR

07:30 - ESCOLA BlBLICA DA FÉ

08:00 - DUDALEORIA

09 30 - CAVALEIROS DO ZODÍACO

10:00 MOMENTO MULHER

11:00 - MANCHETE ESPORTIVA

11:30 - EDIÇÃO DA TARDE

12 00 - GRITO OE VITÓRIA

13 00 - BATE BOCA

14:00 ¦ INTERDATE

15:16 SOMOS CRIANÇAS

15 46 - COZ. MULTICOLORIDA

16:00 - PAPO SÉRIO

17:00 - CLUBE SEU BONECO

17:10 - CAVALEIROS DO ZODÍACO

17:50 - DESENHO

18:05 - REFLEXÃO

18 10 - JORNAL BOAS NOVAS

18 30 - ALÉM DO HORIZONTE

19:30 • CANAL 100

19:35 - JN DA MANCHETE

20:45 - ESTILO

21:45 - CAMERA MANCHETE

22:45 - GRITO DE VITÓRIA

23 45 - PROGRAMA VIP

00 30 - MOMENTO ECONÔMICO

UU.4D - JN UM MAftVshETE 2 Luiy

01:15 - BOA NOITE DEUS

01:20 - HOME SHOPPING

01:35 - INTERDATE

02 35 - RETRATO FALADO

03:36 - INTERDATE

04 36 - ENCERRAMENTO

LIMA 
E FRANÇA LTDA. 

{

Executamos 
serviço de tubulação |

hidráulica e reformas em geral. I

Conservadora e locação. I

Ligue já e reforme sua casa pelo 
J

melhor preço da praça. J

Ligue 611-4348 e fale com o 
J'» senhor 

Pedro Lima. i

CARBOTUDO OFICINA DE

CARBURADORES

A solução para o seu problema de

carburador.
Limpeza * 

Embuchamento
* 

Retifica Geral
Mão 

de obra especializada.

Rua Duque de Caxias, 1603 - canto

com Av. Japurá - Praça 14

Fone: 233-9735

FONE:

233-8919

_V Í€É0 SN(D

jrftRD/PffíW Transporte

intermodal de

Cargas Com. Import. e Export. e

Representações Ltda.

BOA VISTA SÃO PAULO

SANIARÉM

MANAUS: Rua Beto Horizonte, 55-B

Fones:236-5425/1é44 Fax:234-1134

O mais novo point da cidade!

Com tira-gosco> variados e preços promocionais

t* 

Cerveja Gelada RS 1,30 - 
/

Grade R$29,00

* 
Cocio R$1,00

* 
Guaraná R$0,60

Rua Ferreira Düs, 43 - Bel|a Flor II

Próximo à Cerpa - 654-2174.

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

Com palhaços

malabarist as e

jequiMBristas

CORRETOR BRIVALDO RECO BARROS

CRECI 043

30 Anos de Mercado Imobiliário.

Quando pensar em comprar ou

vender, ligue: 234-1277 ou 232

7766.

2.300 pessoas cadastradas

querendo comprar e vender.

A melhor opçlo.

BAR TflQUI QUC TU MC ACHAS

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, feijoada à partir do meio-dia

ijj (| Vá conferir, (jj <§

A Gadelha espera por você.

de aniversário.

Ligue: 237-7804

04:00 - IGREJA DA GRAÇA

05:30-DIÁRIO RURAL

06:00-NATIONAL GEOGRÁFIC

06 30 - iNF ORMERCIAL

07:00-DIA DIA

09:15-COZ. MARAV. DA OFÉLIA

09:56 - VAMOS FALAR COM DEUS

10:00-FLASH

11:00-ACONTECE

11:30-ESPORTE TOTAL

12:15-CANAL LIVRE

12:45 -QG DO FESTIVAL

13:45-TV TURBO

14:15-SILVIA POPOVIC

16:00-SUPERMARKET

16:30 - MELHOR DE TODOS

17:00-OS IMIGRANTES

18:00 -JORNAL D013

16:30 - JN BANDEIRANTES

19:00-FAIXA NOBRE DO ESPORTE

21:00-MADE IN BRASIL

23:30 - MOM. DA INDUSTRIA

00:00 - JORNAL DA NOITE

00:30-FLASH

Nome'RUMO*. AO ÍER1AS FLl.l L

Endereço

Bairro:

Telefone:

*=a^v Compras

partir

Wvu;* '<<+ 
>' Mlcm 1

Cupom.

Eataremot esperando por
voct na Dlsneylândla.

* 7/ik Voyager Agência de

Viagens e Turismo Leda.

Nlo deixe

passar em branco,

embarque para qualquer

lugar do Brasil • do mundo.
Com 

os melhores preços, e toda atonçAo e

dedicação à você.
Faça 

sua reserva. n*o deixe para a úMma

hora.

Av. Djalma Batista. 115/loja 06, Shopping Ciec

Ligue já: Fone: 236-5420 I Fax: 234-72f8.

H 

Je Ge & SILVA 

^

H PRA VALER!

Senhores proprietários de Telefones:

Se têm telefone disponível para Alugar

fole comigo. Negócio sério. Contrato

com garantia e registrado.

Vendo telefones prefixo 654.

Contatos pelo fone: 654-2174.

r3= com Geraldo.

J2VA VT JE A DISÍ. t

Sorteio dia 07/07/95 •»:

Rádio Diftouta. proRran»

Valdir Corrêa



PÁGINA 08

T k VOCE VAI CONSTRUIR OU >

REFORMAR

Procure J.B. DA SILVA

EMPREITEIRA DE MÃO-DE-OBRA

Tudo de Construção Civil como pintu
ra, elétrica, hidráulica e sanitária.

Construção e serralheria. Fabricamos

grades de todos os tipos e reformados

Atendendo a domicílio.

^Õu^t0S^45|4258^Basíli^

JCLASSITUDO

EUTROFâÓS

CABOV5MM2 RS 12,00 í

CABO 2,5 MM2 RS 18,00 |

CABO 4,0 MM2 RS 27,00 j

ÇALHA COMUM 1x20 RS 2.00

CALHA COMUM 2x20. RS 2.50 ;
CALHA COMUM 1x40 RS 3,50

CALHA COMUM 2x40 RS 4,00 
'

CALHA TUBULAR 2x20 RS 10,50

CALHA TUBULAR 2x40 RS 14.00

LÂMPADA FLUO 20/40 RS 1,95

JG CONTATOS 3TB50 \RS 35,00

JG CONTATOS 3TB52 RS 65,00 1

•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

riUY\>l\NC\. IUPAO. TAIHVS

DE PAREDE E ASSOALHO EM

MADEIRA DE LEI AOS MEMORES

PREC OS DA CIDADE. TELEFONE E

/• COMPROVE.

; 
\z nus ui'' lii: 

;
:IM piiii n$ -

! 13,50, ATÉ O ;

; final no ;
ISKMjll ¦

\...J

DISPOMOS ADIDA

DE COMPENSADO

EM VÁRIAS Kl-

TOLAS.

OMMO®

LIMPANDO, CONSTRUINDO

E REFORMANDO.

LIGUE

COPELRIO

'UM 
SISTEMA RÁPIDO E

EFICAZ'

?

(£>
FONES: 624-4713

624-4550

WTT T~ F W
A 3 l f i 

w hf-I-T
TTrT^TTTTTT-

Portões

MOMOÇAO 1

CSNCIAl

DCP0MÕÍS

ClCTflÔNICOS.
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Aplicação

de sinteco?

Fale com o

EvaWo.O

brilho para

i casa.

SILAH REFRIGERAÇÃO

Ar condicionado central e

comercial, manutenção e as

sistênciadecâmaras

frigoríficas, instalação e

montagem de 
geladeira,

freezer e bebedouro.

PROMOÇÃO DE

AR-CONDO

Silam 
- Dirane

Rua: General Glicério, 1608 663-3939

mPIflim 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO

lUMUC/IV ZATAFLEX

APRESENTA, SUA LINHA DE PRODUTCS.

A cobertura que abre e fecha,

todo em alumínio com

liga especial.

i r

ULTIMA

NOVIDADE:

OLHO

MÁGICO À

concs

•CARPOTE8ZETAPOPS

Cobertura de alumínio,

prttieo • econômico

Caaa bem com sita casa

• PORTAS SANF0NAD AS

EM PVC

TOLDOS

Com estrutura de alunínio e

emendas com soldagcm eletrônica

. TREF.STE

EVOLUINDO NO TEMPO y MILANO

TORINO

m

JK'

jaBHIteU.f.BOAMSMT.0. SEM COMPROMISSO;

Rua 04, n® 92 - Alvorada I - Próximo a Feira Coberta.

Manaus, quarta-feira, 28 de Junho de 1995
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Vendemos

móveis novos e

usados.

Temos ainda:

Ar condicionados, Televisores, Freezeres, Geladeiras, Som, Vídeo,

Camas, Guarda-roupas, Armários, Estantes, Còmodase outros.

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

Damos de 10 à 20 % de desconto à vista.

Cachoeirinha

Loja 2 - Rua Paes Barreto,299-Sâo

1 
1

en-tm

Fax:

663-4842

SLL™®"1'7"

FAX-CIMENTO

234-2398

Atendemos

24:00hs, pelo

nosso

sistema

eletrônico.

CIMENTO

Areia, Seixo,

Pedra Bloco,

Azirnbre, Tijolo

Aceitamos

Cartões de

Crédito!

PROMOÇÃO

BOX P/

BANHEIRO

ORÇAMENTO

GRÁTIS

Portas para,

balcão de pias

e trilhos para

cortinas.

Consertos de

box.

LIGUE FONE: ¦ Esquadrias de

©681-3734 
em

111

r i SSMBBBBBBBIMi

Você construtor, você revendor ou você que está

construindo sua casa, aproveite excelente

oportunidade de bons negócios.

Liquidação total dos estoques, para encerramento de

atividades.

Vá e comprove, negócios à vista ou cartão!

Rua Cosia 
/3f\ 

234-0402

Azevedo, 

\j|y234"®079

JCflRPETEL.

P roduto em tecnologia
de 1* mundo, encaixes

perfeitos, Isento de laecamento,
Instalaçlo rápida a simples, maior

miMMV resistência ao amassamento
NUlíll rlSU e acabamento

em verniz acrílico U.V.

«r uso lnt.llg.nte da madeira
com eatllo . b.leza natural.

Nos padr&es Jatobá,
Ipê Tabaco . Marfim

Mm Ml

AV. do Contorno, n° 1425-A, Crespo

(em frente ao CECOMIZ)

Tel: (092) 237-1879.

Manaus - Amazonas.

J

VIDRAÇARIA

BRASIL

"Vidros 
de todos os tipos:

em 2x
*Box 

de vidro, box de acrílico,

esquadrias de alumínio, ferro etc.

Saa

0CIGA

MATCAIAIS D€

CONSTRUÇÃO

Temos 
para pronta 

entrega: Azimbre no

valor de R$14,00 a dúzia.

Areia, seixo, barro, aterro.

Ligue:

© 238-2388.

ROCHA METALÚRGICA

MOESDÈ)

FERRO

A PARTIR DE

•Estruturas 
metálicas.|n$25,0ü_ 

'Esquadrias 
alumínio e ferro,L N'

'Portões 
búzios 

(Manual 
e eletrônico).

strada dos Franceses n® 201 - Alvorada

l 238*4149 - 656*3246 - TUDO

Estrada dos Franceses n® 201 - Alvorada I (próx. aqt posto de gásl.l

EM TRES VEZES.

Pça. Coari, 527 - S. fc°

(em frente à igreja).

MlMlJMI

Materiais de

construção

PROMOÇÃO DA

SEMANA

*Cerâmica 
20x30

R$ 5,50 m2

* 
Chuveiro com-

pleto 
PVC R$ 2,00

Tubo 
Esgoto 100

mm R$ 11,50

* 
Campainha

musical Fame R$

9,00

Cx. 
de Passagem

2x4 R$ 0.20

Conduite 
de 1/2

R$ 0,20

* 
Conduite de 3/4

R$0,25.

©248-2244

Av. Penetração,

21. Jorge Teixeira.

Fabricamos: Guarda-roupas e

armarios embutidos, de

madeira ou de fórmica.

tfctá Wi

O MESMO PREÇO DOS

¦ CONVENCIONAIS

CHEGOU 0 CABMBOWSS

Projetos e ornamentos

grátis. 
Acabamento na

pistola. 
Funcionamos

no final de semana

WêéM

MUND0DEI

Rubber

Stamp

EXCLUSIVIDADE

R Hrww Martr*c*vEd.

Ribeiro f»nej33-M71J

AvfTOSK<7bJ

HEM

m

<£•

E

ARMBl
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; ÁRIES • Este dia começa 
|

Jsob um clima de paz.;

J 
Sua vontade de proteger;

¦amigos e familiares está 
jj

em alta. Tudo bem com a ¦

saúde. No amor, a con-1

! vivência irá melhorar. !
¦

¦ ¦

STOURO 

- Graça a sua!

Disposição em viajar,"

J 
aprender e fazer conta-"

l 
tos, sua situação irá me- 

J
¦lhorar. Conte com o apoio 

jj
da família. Vida amorosa ¦

expressiva. ¦
¦

¦ ¦

! GÊMEOS - Deve aprender l

la usar corretamente os

J seus recursos materiais

"pois 
há indicações de

J progresso através da

; profissão. No amor,

; 
aposte no seu poder de

¦ atração.

CÂNCER • Com o sol e a

!lua em seu signo, você

ganha magnetismo e;

lconfiança para lutar, ã

Aguarde novidades nas \

2 
finanças. \

m
:|p' ¦

LEÃO - Hoje você poderá 
¦

• manterem segredo seus ¦

projetos. Bom dia para \

seguir a intuição. Forte \

| sensualidade no amor. \
m
m

VIRGEM - Os amigos vão |

J 
exercer papel importante 

J

na 
sua vida profissional. 

¦

É hora de demonstrar ¦

mais interesse pela-

pessoa amada. ¦

¦

LIBRA - Seu desejo de l

conquistar uma boa!

disposição social,"

poderá ser realizado. 
J

Conte com amigos'

influentes. No amor, aja •
J ¦

com discrição. ¦

¦

ESCORPIÃO - Chance de l

\ evoluir através dei

lassuntos religiosos,!

| místicos ou filosóficos.

|Sua capacidade dej

| 
ensinar está em alta. 

J

|Conquistas 
favorecidas'

1 no amor. ¦
¦

J ¦

SAGITÁRIO - Boas indi-1

cações para quem traba-!

ilha com seguro, in-!

vestimento, psicologia e |

| tudo que envolva misté-"

l 
rio. Grande realização no 

;
amor. !

CAPRICÓRNIO - Poderá

fazer associações vanta-

josas, além de aprender

Sa se ajustar aos outros

2 com facili-dade. Certeza

£dé compro-misso sério

l 
no amor.

¦

* AQUÁRIO - O astral é dos

mais felizes no ambiente

de trabalho. Você precisa

reavaliar suas críticas no

1 romance. Cor cinza.

I Sorte: 90 e macaco.

;peixes -:

; 
Profissionalmente, suas 

;

¦chances são muito pro-;

missoras na área de ¦

comunicação, arte, ¦

1 
publicidade 

ou recre-¦

ação. No «anor. oã

I momento é de grande l

ã entusiasmo e união. !

^

4W

HA1MDS CDUIKAL

CURSOS:
A 

daftça tem espaço permanente no Seac, através dos curaos de Iniciação, especialização e críaçio

artística.
'Obncurso 

de Contos-04' Concurso de Contos Guimarães Rosss/Rádk>Frsnçalnternacional,jáestá com

as inscrições abertas. Os contos selecionadoa serio premiados com 15.000 Francos franceses para o

Prêmio Rádio França Internacional, 10.000 para o Prêmio Unlio 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 Sççao Brasil/Concurso Guimarães Rosas. Caixa Postall .187 - Rio de Janeiro. Cep: 20.001 -970 - RJ.

MUSICA:A 
todo vapor, os preparativos para o 11° FECANI. Em Manaus, aa inscrições podem ser feitas na Casa

da Cultura do Amazonas, na Rua da Instalaçio, n* 70, até o dia 3 de agosto.
As 

atrações musicais de hoje, na Praça do Coreto do Amazonas Shopping, são Cinara e Clélio, das

19:00 às 21:00 horas. Na Praça Vitória Régia, a atração musical é o maestro Geré e seu teclado, de 12:30

às 13:30 e das 18:3(Lás 19:30 horas.

EXPOSICOES

A Arte Religio'sa e Colonial de Cuzco" - Exposição que reúne cópias feitas pelos artistas peruanos

Moisés Chuquitapa e Diana Mendonza, com molduras dos artesãos Máximo Quispe e Manuel Lopez e

entalhamento em madeira dos irmãos Huarcaya. Peças à venda na Galeria AntonioCosta Lima, do Instituto

do Patrimônio Históricoe Artístico Nacional, no Boulevard Dr. Vivaldo Lima, 13(ao ladoda Administração

do Porto de Manaus), Centro. Aberta à visitação, de 2* à 61, das 8 às 18 horas.
"Os 

ídolos das Amazonas"- Exposição que reúne 37 peças em cerâmica, inspiradas 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"- Exposição individual do artista plástico Otoni Mesquita, composta de 13 obras

inéditas. Em cartaz na Galeria do Centro de Artes Hanneman Bacelar, na Rua Monsenhor Coutinho, 724,

Centro. Aberta para visitação, de 2* a 6a, no horário comerffial.
"I 

e II Grande Guerra"- Exposiçãodo artista Lúcio Izel, com apresentação de vídeos. No hallde atividades

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

Exposição do artista plástico Carlos Musse.no salão superior do Centro de Artes Chaminé.

BARES:
"Baixo Amazonas" - Barzinhotipicamente Parintinense, que fica na Luis Antony. atrás do Rio Negro Cl ube

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
Funcionando 

todos os dias, a partir das 19:00 horas, o Bar do Centro de Artes Chaminé, com shows

especiais de Bossa Nova, Jazz e MPB, além de iscas variadas e cervejinha bem gelada
Bar 

Luz -faz 
partedoteatro Casade Luz, na Duque de Caxias,486, em frente ao Ipasea Além da boa cerveja

gelada, iscas frias e atendimento excelente.

LAZER:
Continua ate odia5de julho, as festividades juninas na Praça Central do Amazonas Shopping. Decoração

Regional, barracas degulosimas da época e danças folclóricas apresentadas por escolas públicas e

particulares.
A "Ordem 

do Dia", hoje, no Sesc, é Karaokè O projeto visa incentivar a criatividade, senso critico e

integração social das pessoas. No horário de 11h30 às 14h30.

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 2S0, 200 e 150 mil dólares. Aos candidatos, cabe apresentar peças

novas e inéditas, em qualquer gênero teatral. Informações: Alexandre SrOnassis Public Benefit Foundation

/ Athens Office - 56 Amalias Ave. GR -105 58 Athens Greece
Apresentação 

da Orquestra do Teatro Amazonas, a partir das 21h00, no próprio Teatro.

X X x X

¦ V
¦

:

CINCMAS CCNTAO

CINC CHAPUN - STREET FIGHTER - A Porrada

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

Estréia: DOUBLE DRAGON - A Febre do Game

Continua...

ACNATO AAAGÃO - 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 OTCLO - Aventuras Anais e Orais de

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

18 e 19:30 horas. Sexo explícito.

N

CINCMAS AMAZONAS

AMAZONAS 1 - GASPARZINHO 
- O

FANTASMINHA CAMARADA. Infantil, dublado.

Às 13:40, 15:30, 17:20 e 21t00 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. Ação.

Às 17:30,19:30 e 21:30 horas.

VAMPIRISMO:

A MALDIÇÃO DA VIDA ETERNA

Mestras da morta • do deaqfo, o» vampiro» usam a

sedução a a violência na conquista do almas.

No rosto, um ar da desamparo • d* tristeza. No odiar,

um brilho da mistério a tfa desejo. Dificilmente

alguém resiste ao podar do soduçio doa vampiros,'

sares que habitam a Terra desde a aurora do tempo

e se alimentam de sangue. Imortais a dotados de

uma sensualidade magnética, os vampiros parecem

oferecer aquilo que todos os humanos desejam: o

poder de vencer a morta a de se manter jovem por

meio de entrega total (e erótica) a uma força maior,

quase absoluta.

Mas, o preço a pagar é muito alto: condenados a

nunca mais ver a luz do sol e a sair, noite após noite,

atrás de vitimas que possam saciar sua inesgotável

sede de sangue, os vampiros slo seres amaldiçoados

pela própria natureza, da qual interromperam o

curso natural de nascimento e morte. E, por isso,

apesar de terem o poder de transformar outras

pessoas em vampiros, estão condenados a uma

irremediável solidão.

Hoje, o vampirismo é encarado como lenda ou como

uma apropriação sutil da energia dos outros. Mas,

vampiros reais são mencionados em crônicas

milenares da Babilônia, da Índia e de outras partes

do mundo. Séculos depois, durante a Idade Média

européia, surgiu o mais famoso vampiro de todos os

tempos: o Conde Drácula (de drakul, que em romeno

quer dizer demônio).

Drácula nasceu em 1412, na Transilvânia, região

entre a Romênia e a Hungria. Chamava-se Vlad

Tepes e foi um cristão exemplar até o dia em que sua

jovem esposa Elizabeth se suicidou e os padres se

negaram a lhe dar os últimos sacramentos. Revoltado,

Vlad rompeu com a religião e passou a cometer

assassinatos cruéis. Segunda as lendas, alimentava-

se do sangue de suas vitimas e isso o tomou imortal.

Em 1897, no romance Drácula, o irlandês Bram

Stoker reconstituiu em forma de ficção a vida do

conde romeno. O livro tomou-se um sucessoe inspirou

muitos cineastas do século 20, como Friedrich Mumau,

Werner Herzog e Francis Coppola, que recontaram

nas telas a história de amor e morte de Vlad e

Elizabeth. Em 1977, a romancista norte-americana

Anne Rice trouxe novamente o vampirismo á ordem 
~

do dia, com a obra Entrevista com o Vampiro. O livro

narra a história de Lestat e Louis • dois vampiros que

atravessam séculos e continentes até chegar á nossa

época, unidos pelo ódio e pela solidão. Filmado em

1994, Entrevista com o Vampiro nos faz pensar numa

questão importante de que modo nós, seres humanos

do século 20. podemos nos proteger desse eterno

inimigo?

Nelson Liano Júnior, autor do Manual Prático do

Vampirismo, publicado pela Editora Record, explica

que as melhores receitas para afastar vampiros são

as mais tradicionais. Pendurar réstias de alho atrás

das portas, encher a casa de rosas e rezar diariamente

(qualquer tipo de prece ou de mantra, desde que se

tenha fé) são maneiras de se livrar desses seres. E a

principal regra para jamais sofrer o ataque de um

vampiro consiste em não atrai-lo, pois o vampiro

nunca se aproxima de alguém sem ser convidado.

Acontece que, para ele. até mesmo os pensamentos

auto-destrutivos, o desejo de morrer ou a ânsia de se

tomar imortal que possamos ter, funcionam como

convites irresistíveis. Os especialistas garantem que

a vitima de vampirizaçào apresenta sintomas como

palidez, ffraqueza, depressão e medo. Além disso,

quase sempre aparecem as marcas dos caninos do

vampiro, principalmente no pulso e no pescoço.

Deve-se então, iniciar um tratamento contra anemia.

Aler» disso. convém ministrar ao paciente, chás de

alho e queimar incenso de sàndalo e pau d'alho na

casa inteira Nelson Liano Júnior também recomenda

que. antes de dormir, a pessoa faça a seguinte

oração 
'Eu 

o renego, anjo mau, que com sua soda do

sangue tenta me contaminar com a imortalidade dos

infernos Ataste-se de mim. em nome do Criador, pois

minha alma quer trilhar os caminhos iluminados por

Deus. Você me tez padecer, mas , com a ajuda do

Onipotente, eu o esconjuro. Volte is trovas, por todos

os tempos e tempos e nunca mais toquo meu espirito

com suas artimanhas de seduçio. Amém".

OS VAMPIROS DE ENERGIA

Nem todos os vampiros sugam o sangue de suas vitimas.

E nem todos são mortos vivos que podem ser combatidos

com réstia de alho. rosas e orações Os vampiros mais

comuns segundo os pesquisadores, são os que sugam

energia, também chamados de 
"vampiros 

astrais". Com

um simples olhar, eles conseguem roubar toda a vitalidade

da sua vítima Esse vampiro astral pode ser qualquer pessoa,

que muitas vezes nem sequer está consciente da sua

atuação maléfica. Segundo o radiestesista José Barbosa

Marcondes.uma pes soa doente ou que está atravessando

uma crise emocional pode se converter facilmente num
"vampiro 

astral" É que. ao se sentir triste e debilitada, ala

tenta, inconscientemente, extrair força e vitalidade de quem

está saudável Além disso. Marcondea esclarece que

existem espíritos pouco evoluídos que, para não se

desintegrar no plano astral, sugam a energia doa seree

vivos Segundo ele, esses espíritos geralmente são In-

vocados. em rituais de magia negra, por peaeoaa meldoeae

e irresponsáveis, que depois não sabem devolvê-les ao lu-

gar de ongem. Então, eteeficam vagandoaobfeaTerra, per

didose revoltados As vitimas do vampirismo astral, exen

tanto por pessoas quanto por eaplrltoa, apresentam sinto-

mas como fraqueza e depressão. Psrs combater eeses

males, o radiestesista recomenda banhos de sal groesodo

pescoço para baixo pelo menos uma voe por semana.
"T 

ambém é bom carregar tu rmaiinae negraa junto do corpo",

garante ele Dessa maneira, as snerglss negativas são nau-

trallzadas e nenhum mal pode noa atingir. 
"Molhar 

ateste

com água benta, queimar Inoenaoa em ceea s no local da

trabalho, ler aalmoa . pedir proteção ao anjo da guarda,

também são métodos eficientes contra o vampirismo

EXI

HC

I



JORNATÜO COMMERCIO fazendo historia Manaus, quarta-feira, 28 da junhode 1995 10

H ¦¦

i m ¦¦i hh mm H

fK:""?5!^!o7omm!?,l"BI1 "Wit0ffiE\ liT Tk /\ /^l §^n Atenld* Sdusrdo Rlbelro, 17 Telephone o. i H M JH H 111
If Bttdertfo lelegrmphieo: JORSAL Ca\tn no Correio.fS-A H H^S 

' 
| I M (¦ ¦ B fl ¦ I 1 H

H Os originate envisdss I redar$io nlo aerlo re&tituidos, ¦ .¦ I / ¦ V ¦ ¦ ¦
I aejsm publiosdos H H I H H B

I ^ 
J eorrtipondtneia df$ ter enviadn go dir-tor il I I I V r® Hi H 111

Oitenta anos atrás, o

Jornal do Commercio

publicava

o seguinte:

MANÁOS — Estado do Amazonas H)lcetvé» IZsla

AMIOtATOBARi. . , AHHO ^ I BEMtâfftS
I OcplUt, ........ Ml«K> I Capital iiAioun
I Interior do Ratado 601000 Interior e F» tadua. . I0I0U0
¦ tlMDialro. .... T0|Ut»i ] K.lr.Mf. r , . . isiuni

Artllao 100 Atraiaüo MO
I Ji êstiçnáhirms tomaçam em qualquer dia, <mn<na»

do a 90 da Junho nu 31 <t« I) rtetn br o

Composto em machinas de Linotypo

uni xn-i.o «oio

felrn, '!'< dc Junho
de Mil3.

No Ettado do Amazonas

o JORNAL DO COMMER-

CIO é a folha de maior cir-

culaçâo.

pO* D RJ CdMACAIttA • • pn-
uaelro dom aatr-pllrrlftoi*

preparado »em rival do phar
«arratlpo Abel.
D \ RTKI lt A-—Xnilnmc % nitelln»

Itosii. \» l«« An mina niiiii
» ela
dou-si
14."i, .
A He n
hiirn .

lentes f hinIkn" que iitn-
litirn n ruN IO ilr Julho,

iii frente A rn* iln Mnlrl»
e chnmu dou a <i «iii lipier

Avisoa utew

A tfTKRINA ê o aniro reuiedlo
** qa« cara ai FlOre» Dranra*,
aa PuraaçAri, <•¦ < orrliucutoa
aatlaoa «• rnrnlri dna He ti li urna
• llleuorruitlu dna Molhrrra !t
A "t trrlaa" é tombem o unlro
rrairillo >|or cura o mAo cheiro
r o fétido doa Corrliurutoa I
Todo lato # ii melhor protR do
une a "I trrlnn" # um anulo rf-
meilio {2 Veade-ie nua prluelpn-
ea pbaraiaclaa.

Tll M A f—Broiull.

A M * IKCCA preclaM-ae de iiimii~ 
imirn ** liem, tendo priitlfH

A trntur A a« . J. INnhuro, »s7

Jà LKVRKM-SKi! t Ale«reui-ae !
" Maalvun nuit-rlcaiiMa pnrn pl-
¦ uo. BrIJoa de fndii, < uauniru4<>
d« fiidn, lati- d'niuoiir, Mrtnuii,
etc.» ete. r iiiuIlHa ontrn*. >>ii-
dfin-ae ¦ l|ft*>U nn enaa MniiAo»
cair.

• s MKI IIiill l> pruariea de ra.
^ IIIOflMlO 11 iiinIi, aA poilrlii-ai
obter na— "Hotlaaerle Sporta-
iiiiinn".—- rua Uulntlno II ura y n-
vu, tü i «Minlaha eoamopollta ea-
lòerada. Talbarlua e outraa iua%
aaa Itallaaaa eapeelaea todoa iis
illan . A nalu na t ii rua para faml
llaa. ICKi'eutn-ar i|nal«|nrr ruroiit
ineinla eoni toda proui|itlilAo.

t %«% de Ml Xl( AH II O N I-
Ü.KTTI recebeu aa valaaa t—~

lleljo «Ir fada, Ivapelho de Amor,
t a nu uieato Ur fada. Jardim d«-
AILah, Annel dr caauuienfo, Wo-
«dia». OaeHtupai llolL, Surl i- l-
re, I hat IMeaaliiK, Powd*r llell-
rium '1'rcmciia, llurrlcanr llapfij
1.1 ve Wlrcr, Kana KJet Mumib
I I ' auDwn Hnll rtc. 1'revoa linra->
tlaalmoa.Allaam-ac e coiirrriaiu/
«e f concertam planoa. Urnudf
•Mittliaento de eatudoa
no» e violino.

A MOCIDAUK é ^í upíniilii c»u>
n* ue Venua*1 do dr.

aeu effclto * ei-
Iruixdiuuriu na cura tia Impu
teuvia, nervoalaiuo, neuraatuc
nlu, tulta dc lut-niurla, Iraque

Uua pcruaa. licpoaito aa fãtuf
luai la Muilart.

A ' ASA Taucredo 1'orto e r.
loiupra mina.

A 1'UOTOURAFHIA A I.LKM A N
i»áo f a inala liarata, devi-

u>» ao bom uinterlnl t|uc empre-
*. a, porem queiu «inlsèr olitei
um retrato artlatlco. que rira
l.ac com i|nali|uer traliallio da
l'-.ur.»pa( baile preferll-a .

A» 1IO.> A H Uk! I AHA ec** ca» prlat-lpainiente, Uevru.
ettertuar auua compraa dr lou-
Vaa, cr j ataen, motria e candlei-
roa na "taaa 1'eklu", A rua lie-
ottoro, a. 4«, fui freute A "Fbe-
¦IIX " .

A WOHMAI.ISTA Alice Altarcn
»lr Araújo leecloua o cura*

primário riu aua rraidrnclu. a
a * calda Joaquim Nnbuco, nu
uit-ro iv:a

QALSAMÓ ANTI - RHRUMATI-
•'« * •* ii 1« m a palavra na

ewrn do rheiimatlamo. Procurai
naa melhvrra pharinai-laa

QRK4|^A Fredaa-ae A rua K-
uilllo Moreira, ¦£ 1 para coal.

li li n r e mala aervlyoa domeatl-
roa» urefere-ae portuuueaa e i|n»d urina em caaa doa patr^ra.

QtlSTl 
HAKS, FKHIIIAH, alce-

rua, curam-te com o mura-
i lllioao "HalNiimo lllvlno", de
Abi Araújo.

QOHI KbtCHK f  llromll.

ÇANA 
CANAVARIIO. — Ferra-

pena e varlpa artlwoa, aoi»
niclliorea preçoa da praça. A-
vencia do Urano Cominercial do
Porto, capital 8.UOO.OOU.OOO for-
tia. <*a<inea a vlata, «obre Lia-
boa e Porto, llhba. Proviaclaa dr
Portiiaal, lleapa aba e Italla e

,» 1'oata i laiiana ."" 

gVANlílCl.lt»A A FDHRRinA
leecloaia, par tle a lar mente, rai

rraUenela, â aveulda Joa-
«•In Nahato. a. ai». Irr.li.
•aaaeat» rrraapaa.

|.ilCWO PERF.IHA ta, VFH,.
parecer em trea dlaa nu cor-

rim eu toa eVroaleoa ou reeeutea.
H Ptanula !l,lul.

yOHMK r — Rromll.

UKNIN,
para peitar uma crean«;n, A

aiv. Joaquim Nabuco, 11*7.

1 AVAI1KIRA que aalba bem rn-
«ommur, preclda-ae de uma.

A «ratar á av. J. Nabac», I h7 .

||AO 
8B DKIIBM II.LIDIRi—

Fm aeleaclaa occultaa iiAo ha
tNlIaaaaaa, uem mAo olhado,nem
Hehaa a eortar on quaeaiiuer
•atraa luvençAea de que o char-
lalaalamo e m lanorauela ae aer
vaaa para «aflorar oa Incauto».
B« pode Heavendar o paaaado, o* frearate e o futuro uma verda-

r 
d rira ehlroman tc, phralonomla.
ta r cartomante como • mme.
Delta, tralMlhaaailo aem emhua-
Ira aa aulatlflraçAe», e poaaulu-
tfa • dom aatural da dupla vl-
ieaala. Rua Doa de Julho aa-

|Q to tiro FBRRIFIOO Abel «
O rmdlo aobraao eoatra aa
lalpN latermltentea, renlten-

V teu. Iarrmémm e paludoaaa Ba*
,* toatra-ae aaa hoaa pharmaclaa.

'• 
pn«( ISA-flB «a aain aaakara

»* * J* hom comportamento pa>* Pa tratar de aervlvo* domeaileoa
i, eaa raaa de pe«aeaa família. A

Ifitar a raa Moaaeahor Cootb
U afe«» lil.

Í«B(!llA-tR ée trea portuwue-
aea pura upelealtara e ela-

aeata haaaeaa para afrlaaa pa.
ra • ria Madeira i a tratar ao
bote. Caaapoa Ilftlaa.

0 dia da borracha

\ visita, liontrm, df anrloridadfs,

da Issoriaçáo Commmial

e do pnblirD ao 
"Seringal-lirj"

l'or Iniciativa da dlrectorla da Aa-
HOciuçio Com marcial reallaou^ie, hon
tem, no Seringal-Miry. ao Entron-
«'¦amputo e de propriedhde do com-
mendador Joaé Cláudio de Meaquita r
commemomçâo ao IHa da borracha

A'a oito a meia horaa cheparam
ftquelle ponto em bonde e«n>eclal. o
poveniador do Ratado, oa represe:i-
tantea da AaaoclaçAo Conmierclal e
o commendador Joa# Cláudio de Mes-
quita e aua fa/nllla.

I*ouco depoia todoa oa preaentea
percorreram Inteira a arca do terre-
no onde eatfio plantador e bem dea-
envolvidoa aeaaenta e cinco i^a de ae-
rinpueira. nflo contando nove outroa,
de mageatoaa altura e mrmadoa. em
oçdem alphnbetica, da lettra A A lot
tra K. Os recem_chnfadoa. bem co-
mo oa que J& ae encontravam no lo-
Kar. tiveram occaaiflo de verificar o
crescimento do» trea aeriiipueiraa alli
plantada» em Igual dia do anno: a
de numero cincoêhta e nove —- que
•recebeu o nome do governador do Eu-
tado, plnntadn com de* mllllmetroa
fle espeaaura e qulnie centímetro» de
altura, tem agora aesaenta e aete
mllllmetroa de frroosurn e dois metros
e quarenta e aete cen ti metida de al-
tura; a de numero aessenta — R.
S ncnolle] — d« qulnte centlmetroa

"Th; 
altura e de* mllllmetroa de proa-

•uri" ostenta hoje dola ibetroa e vinte
e cinco centlnretVaa^de^aUer.*
renta e oito millimetroa de grossura .
a de numero aeaaent.i e um — Dr.
Dor vai Porto — plantada com qulnr-e
centímetros de altura e des mllllitw.
troa de grosaura, yoaaue actualmen-
te um metro c sessenta e um centl-
metros de altura por quarenta e um
mi 111 metro* de largura.

Seguidamente o commendador Joaé
Cláudio de Msaqu|ta effactuou o côr-
te da seringueira A, Jâ antiga e a
maior do seringal. O talho foi feito
com auxilio de uma faca de Invenção
da que lie commeccldlr.te, que tem a

fraude vantagem de nflo estragar
a planta nem osphacellar aa cellulaa
da arvore deixando correr o leite
admira velmente.

Plantaram-se no seringal, apôs la-
so, trôa péa de aerlnguelraa «tampa,
sendo uma pelo governador, outra

pelo coronel José Tap&jds e dr. Al-
cides Hahlü, representantHS do dr
Dorval 1'orto e' a terceira por mtula-
me Joaé Cláudio de Mesquita.

Os clrcuinatantes dlrlgiram-ae en-
tflo, a um pequeno barracfto onde es-
tavn#n disposto» aobre uma mesa
uma planta mostrando a posição das
seringueiras phuitadaa no terreno
com a reaiiectlva numeração, um

quadro apreaentando o denenvolvi-
mento das seringueiras, dl ventas la
minaa de borracha do leite colhido
nas aerlnguelraa e um livro de reg1.*-
tu do látex diariamente colhido. Ao
lado do barrucfto via-se um vlvein
ío aerlnguelraa para replantaçfto e
distribuição gratuita. O esorlptoro
dc aeringal, que fica ao pé do barri-
c&o e onde é guardado todo o mato-
rlal foi visitado, bem como o defu-
mador da borracha, moderno, circu-
lar e rotativo para evitar a fumaça
no rosto do trabalhador. • *

Quando no barrxcão, dlstribulu-sr
profusamente uir.4 circular organi.u
da pola senhorlnha Harah Mesquita
e contendo as ser,«llMr> palavras da
mensagem pelo dr \* ent tslaü Brat,
presidente dá R»i ubMeii. apresenta-
da ao congresao nacional no dia trea
di» maio ultimo: ,

"Os esforço» cot.ata^es dos plan
tadores Inglezea pus o harateamen.
to do custo de sua I loducçflo, estio
Indlçando o oam't'h'j a seguIrmoM,

para que nflo tenhamos breve, de
lamentar, como JA tem acontecido
com outros artigo», o desapparecl-
mento da borracha, dentre os pra-
duetos que exportamos".

^ Os mappas a que nos referimos
ioram organis»doa pelo desenhist
ZSferlno ds Rocha Moreira

y Até As des horas, quando se re-
tirou o noaan auxiliar viam-se no 11

vro de preaentea a aaalgnatura das
seguintes pessoas: dr. Alcides Ba-
hia. coronel José da Costa Monteiro
Tapajós, representando o dr. Dorvnl
Pires Porto, superintendente inunlcl-

pai, a Associaçflo Commerclal do A-
mazonas pelo» commendadore» J. O.
Araújo, Luís Eduardo Rodriguea e
José Cláudio de Mesquita e José A-
vellno Mapeses Cardoso, dr Astro-
lsblo Passos. Patrício da Gama B-w-
te», Francisco Alves de Mello. Con-
rodo de Aqulno Alves Garcia, Ascen-
dlno de Bifrros. José ds Matta, Frnn-
cisco Oomss da Crus, Arthu» Fer
relra, Paulo Eleutherlo, Antonlo Tel-
xelra. Raymundo Pard|gAo. Armando
Antonflni. Manoel Corrêa de Araújo
e família, dr. Miranda Leio, Os-
rsldo Valsnts. Raymundo P. Vlanns,
Bernsrdo Couto Rsmoe, dr. Angeli-
no Bevilaqua. Henrique Soares. Joio
Vajente, dr. Lourlval Munls. família
Jos/ Cláudio de Mewiults, Francisco
Alves da Costa, Raymundo N. Pl-
nhelro e representanten da Sociedade
Amsionense de Agriculturs s do
FyndlcatO Agrícola Amasonense o '•

representantes dos Jornae» diários.
Durante s visita tocou nô «c-

ringal, a banda da força policial

Uma entrevista com o

administrador dos Cimios

do Aimzonas

0 qie disse a» 
"Jornal" 

o nrwnl

Raul de Azevede sobre i

reforma postal e stbre«

correios do Acre

0 funccionario a o tittorato

Como sabem oa leitores, chegou no
ultimo paquete do lAoyd o nosso con-

frade coronel Raul
de Asevedo, ron-
sul do Chile e ad-
mlnistrador doe
Correios do Ama-
sonas.

O festejado Jor-
nalista veio do
Rio de Janeiro
no vapor 8âo Pau-
Io até o Par4, e
dahl no fíahia,
pura o nosso por-
to. confirme no»
informou o nonqo
correspondente te-
legraphlco em Be-
lém.

1'aasada a lufa-
lufa de chegada,

e apôs a recepção que lhe fizeram,
e outras festas, um dos nossos com-
panhelros procurou-o hontem, para
uma interview.

Raul de Azevedo, que é Jornalista,
quasl esquivou-se a uma entrevls-
ta Mas, na palestra que tivemos,
podemos organlsar uma especie de
isfervicic. *

—JA reassumiu o exercício do aeu
cargo ? Volta satisfeito para o aeu
ftabalhos ?

—Satisfeitíssimo Estive de facto
um anno fOra do exercício aqui. mas
trabalhando no Rio de Janeiro. A
principio no ministério da vlaçflo. A*
disposição do ministro, e mala tarde
no gabinete do dlrector geral do»
Correloe. e. em seguida, na sub-dl-
rpctorla do ex|»edlente. Tendo adoe-
cldo, porém, obtive um mez de licen-
ça. tendo ent Ao embarcado para Ma-
nftos.

—E estA satisfeito do seu Correio?
—Os meus empregados, sem dis-

tlncQÔss. foram sempre do uma gran-
de dedlcaçfio ao trabalho e por inlm.
Comsigo dslles verdadeiros sacrifl-
cios, e-.i prol do serviço, do commer-
cio e do publico em geral. Sâo auxl-
liarea esforçados, e bons amigos. E.

-«imu caro confrade, sempre cumpri a
lei. e ullqg sabem que neste i»ontu hou
lntranslg'êffWr-»^. ,—Fa^a-se numa rêrorma dos Cor
relos ?

, —Sim Ella, dentro de tres meses,
parece, estarft approvada. A reforma
foi feita pelo dlrector geral dr. Ca-
millo Soares, um funccionario que
quer acertar. E' um homem de res-
ponsnbiiidade. e de l>ôa vontade Foi
jleputado federal e prefeito de Ca-
xambú. Creio que a reforma trarA
excellentes melhoramentos para o
serviço postal em geral

—Poderia nos adiantar alguma
coisa sobre ella ? O ministro da via-
çflo tem um plano a respeito 1

—E' melhor esperar. . Parece, po-
rém, que aerflo dispensados oa admi-
nlatradores que tiverem menoa de dei
annos de serviço, que aerflo creadoa
talvez os logares de Inspectores de
administrações, divididos em dl ver-
sas zonas e nflo serA Impossível ter-
mos uma auh-dlrectoria do exterior
doa Correios, segundo ouvi dlxer,
além de detalhes de serviço de real
importância Accresce que o emlnen-
te dr. Tavares de Lyra, ministro da
viaçflo, é uma alta competencln, um
homem Intelllgente, de Idéaa pratl-
caa. conhecedor como poucos do ser-
viço publico. Elle. com 6 dlrector ge-
ral, eu cralo, farflo uma bôa reforma
postal, que deve trazer também eco-
nomlas consideráveis.

—E oa serviços postaea do Acre ?
—Vou eatudar o assumpto, com

urgência, e adaptar um plano que
traga vantagens ao commercio e ao
publico EstA tudo por fazer A ex-
tincçflo da admlnlfitraçAo, de repente,
sem aa medldaa previaa, trquxe o
caoa e a balhurdla. I>a Cachoeira
do Purus para IA. pode-se dizer qus
neste momento nAo ha regularidade
de Correios. Com oe meus agentes
embarcados, com aa medidas que vou
adoptar. e a bfla vontade, com que
conto, do ministro da vlaçflo e do dr.
Camlllo Soares, dlrector geral, espe-
ro norma Usar em breve a sltuaçAo.
beneficiando aquella reglflo e o nosso
commercio Venho trabalhar com o
mesmo Interesse e dedlcaçflo, men
amigo. ,

—Esteve trabalhando na Impren-
sa do Rio ? Víamos sempre artigos
seus. E trabalhos llttsrarioa ?

—8lin. Sou viciado pela Impren-
sa . Sou quasl como aqu«lla perso-
nagem do Eça de QuelroC que ae
aborrecia com oa Jornaes.. mas
com delicia, lia os Jornaes Bsíre-
vlo na Gazeta de Noticia*, o magnt
iiuu juiii.ii lut^u d« l uulu Bitiicltu,
um acadêmico de mérito, e na Revi»'
ta da ftemana, a mais bem feita e ar-
tistlca revista eacrlpta em português
e dirigida pelo querido Carlos Ma-
lheiros Dias. Daqui compromettl-
me a eacrever para IA. Em livros,
fechei contrjcto para puhllcaçfle dum
romance. IA para o principio do
anno. «

—Q titulo ?
—Amfiren Ae gente nova... .

Quisemos falar de política, mssRauc
sorrindo, noa mostrou uma' enorme
papelada a despachar. . .EnAsrespel-
tAmos oa affazere» do attendoso ad-
mlnistrador e retira mo-nos.

Ecos da guarra

Teltprtmmu qs« laewtmBM

BOI JoiMM <0 1*1

4 IMsein oa Jornse» que eatlo ren»
lis tendo ducentoa e des mil turcos sp.
prnxlnrdanante, no» Dsrdanello»». O
venerai allemgflo N-man vos Rsnders,
cnninvindanto em chefe dos ottonmnoa,
foi gravemsnte ferido em Otlllpoll

4 O «enado da republles frawess
rrlebros a ndtifepflo ds I ta lia A* aa«,'0ee
que corWhatem aos sustro-sllcmics O
sr. Ihíboet saudou i Itslla, dteendt
que cfs» potencls ae levsntsva contrs
oa últimos twrlaru" que ultrajam «•
¦*eo nrtlo e retém parte do herança la«
tina O levante do IrrtdsntlMno Rsllv
no. prosegtdu. é tttn levante geral ds
Jostli^i contra a vlolencta. ds IM*rds
de contrs a tyranola.

^ o« ru^^os tomaram a poslt^lo Inl-
nrfga de Htiavll. fsa-ndo mil prlslonef.
roa A podorarsm-ae da rtdsds de Rlen!
a ws. onde flsersm aels mil prl»lo
nelni» e tomaram dose rashAe*

+ No iisiioento ds di«lara<,4o di.
guerra da Italla A Áustria eiwontrs.
vr.m^w fnndeadca nos porto* Italla.
noa rlneoonta e actr vapores alIcmCes
r foslrlseoa, »cndo vinte e um de«t»
ii11inih ne« l' nallilade com «etenta •
tie« mil oHocestsa e noventa e cinca
toneladas de deslocamento e trinta o
aels daquella com canto e qusrenls s
dois mil «etecentoa « setenta s sela tono
Ms«.

— ? Oa allrmfli* Impuii ram A cldads
dc Itoulcr* a contrHsilçflo de uni ml»
ll.Ao e melo de marco*, por terem os
«eie< hsMtante* aislaniado s<» prlel*
onelros felt«>* aos allladue e que pot
aIII eram conduzidos

Num cuiiiba te aéreo que -e verl-
fppou perto da cidade d< Reltn», na
1'rança, foi abatido um albntru: alie
mflo em que se encontrou morto o te-
neute ron Itulow, aobrlnlio do ».encrs|
dc nc^mo noftic
—? 1 »1 r*-iii o* Jornsee qis a inonq.
ua-ntal ><tntiui dourada da Vlrgisn do
Huoíiio. de Mllflo, foi velada de um
paiiiicJann'Dto ilnnntu, no IntuHo de
evitar quv «ervlast de alvo aos dlrt.
glvel* inimigo». Na hypothcte de um
ataque em condlçfle* semelhante, fo*
ram retirados oa rltraes da naMidira).

A Idtn \n:ionule, de Hom» d«*.
creve o* prlns'lros frito» doa -i.ldad-»»
Italianos q.> tcrrltorhi auatrlaov Hsli
enta a ronqul-ta da collloa Corada,
poi melo duma lirIUionte <virga de bay
oneta do« bmaulirrt ai^uldn da rapld*

effU-sz sccfli» da artilhar!» Ha mes
mo forma panaou-ae o bunada do for.
tHn M»sl*«, caliendo u gloria de^se foi
to ao- hmaglirti. A tomada ile Cor.
mon foi -em Importsncla. devido Ifrouxo i>si»tei)cln da guarnk.*" auatrl-oca que y* eotregon quasl a-m r<>m>

Dlrem os Jornaes qu,, em BolonUa. fui detida uma mulher que, dia-fangula em aoMado. pretendia -»guh
pra a vanguarda da» forças  ope-raçoe».

A» «urtorhui*.. dr Tanru pr®hHdrani a UlumlmtcAo dnqiiellfl cidade." noite, para evitar o» atuqtias a» reo*e marítimo» dos inimigos-? dltlnlnl» ltnll.ni>. tMina.nnlc.aram o porto aii-<trlacn de Pula, ran-ando grandes estrapm n«w ar»èn.svse n<w < •dab lrofc.
7^ \ P^dkla de llukmlia aIII pr\-o:lcu cinco allena.-« disfarçados (on»trajes femininos, um dos q tia es is»n(luzia liomlMi*' explosiva*

o clero Italiano reullsa eerfmo
Si "" Pr°' VÍC,or'« «1*nii!Ia \s>eguram que o papa ord< noi.
PTm... »ntM.,.p,.dln.io «o. mtsiollcos q*i|. JcJttem jn.r tre- diaslonsto ainda qip m cathollcos ai»tro«lleuSb* procura si «stahelorsr o *l».rn» na egreja .

Chegaram ao Tyrol grandes ma»,sas de frop»s aiistrlacfls. sendo i^pc."'!•» "Mr»». «II,.ii*,,. nnd,^ ,,H s,liida e traaendo mal» de trinta Imte-rias de artilharia.

IIANAÒS SOCIAL

A uulreruarlo»
""saem ar,noa faoj» j

Wb—A» extnat uraa.—D^Elisa Couto
—D. Luclna Penteado

D. Maria Angélica de Oliveira
>- Aa aenhorinhaa •

—Elisa Edith.
—Lucla Araújo.
—Angélica Penha.

Adelia Rodrigues."#) 
? A menina .

—Oullhermlna 1'iuunço.
—V O menino :
—Luiz Fellppe de Houto.

I " V Oa aenhorea .—Euvaldo Telxelm de Car\-nlho.—JoAo Oscar de Mendonça.Francisco a da Couta Prado.—Francisco Fehronio Tellee deMeneses.
Festeja, hoje, o seu quarto

rlsonho annlveraario a graciosa An-
selmlna, fllhlnha do sr. Antonlo
Boraa. ««tinia do proprietário do
Woíeí Internacional.

Rapara»a
Accomm,(ttdo d. «cmubo daffbre paluatra. hontam.

a um quarto de pensionista da Bene-
Pocturjaia, o dt Armando

Urrdo. rhefe do mWn.t. chlmlro ,1»esta çflo experimental para a culturada seringueira
' ? Deu-nos, hontem. A noite a
honra de aua visita o desembargador
Paulino de Mello, presidente do Su-
perlor Tribunal de Justiça do Estado.

O digno magistrado velo r^os agra-
decer a noticia de seu unniversarlo
natalicio publicada pelo JORNAL.
—O dr. José Antonlo de Souza
Carvalho, primeiro eocrlpturarlo da
»«littKCln Plimil do Acre.
hontem. & noite em visita A redacçflo
desta folha.

Fnfeeaio
Seriamente enfermo. estA recolhi-

do u um qiiHtto pnrtirular da Caa»
de Mlaericordla. o .ar. Raphael Dor-
nellaa Câmara, eacrlvflo da segunda
delegacia policial desta capital

• "Mmeivfn
Realisou-se nesta cidade o enlace

matrimonial do engenheiro Archlml-
no d« Sn». Reb«lto, chefe da. m„-
chinas do aviso aduaneiro Marechal
Hermea, rtom a gentil senhorlnha
Lulsa Ribeiro, professora normaltsta
e filha do coronel Raymundo Rodrl-
gues Ribeiro.

Testemunharam o acto, por parte
do noivo, o- coronel Fellnto Nasci-
mento, InapocUq d* Alfândega e sua
eipoea e. por parta da noiva, o dr.
Francluco • Nogueira de Souia e sua
consorte.

Rellalhn
Durante o me> de nulo findo e Ju-nho até a presente data. recebeu oconego Bento da Cunha, cura da Ca-thedral, ou seguintes auxílios e of-fertas. produetos de vnrlaa qneteaentre pessOas amigas, para o sacra-rio de mármore, ora Inata liado nscapella do Sacramento das senho-

tinhas Joanna Mayorga, clnroenta
ml! reis; Julleta Araújo, sessenta ,'eclnoo; Isaura da ConceleAo. seU
Hilda de RA Peixoto, aetenu e 7m !Isabel de Castro e Costa, vinte e dn-CO: Aurora Manthlea. trinta ; Kell.-bella Porto. trlnU e cinco; Raymun-
da Veiga, clncoenta; Bettlna de 84Ribeiro, clncoenta; f^eonor I^elta,trinta ; commendador Joaquim Oon-
ca#lvea de Araújo, clncoenta; JoioCóata. cento e quarenta: Moraes,
Carneiro e companhia, cento e aea-••nta e quatro: cura da H», cento atrinta e troa Total dn receita, oito-centoa e noventa a nove mil rela.Custo do sscrarlo. quinhentos milreis, dobradiçaa com botAea de olro
para o mesmo, clncoenta, pedra rara,setenta e cinco, tapete para a capai-la, duzentos e sessenta e quatro, gal-vanisaçlo da lampada. des; total dadespesa, oltocentos e noventa e noas
mil reis

Recebeu mais as seguintes offe-renrtaa de um (nipo de fllhaa daMaria, uma chave de olro e outra de
prata ; das senhorlnha» Joaslns Cos-
ta. um artístico puvllhto pintado a
Aquarella ; Isabel de Castro e Costa,
um repoutelrosinho em setlm horda-
do a olro; Lulsa de Miranda Loto,
uma estola parochlal. um rico véo
da hombroa. uma porta-roeli e uma
fita para a chave do sacrarlo. lindos
trabalhos da pintura a oleo; de um
(rupo da fllhaa da Maria, oito pai-mas de lyrios e scucenss ; do sr A.
da Cunha, duas Istas de tinta verde:
d» sr. Manoel Lesas, cinco ditas ; do
commendador Araújo, seis tahoss da
cadro e alguns barro te» para o altar
de Santo Antonlo, a conclutr-so bre-
M«n«iMi 4o Ir. Alçado Marram,

mil tljollos para ajardinar as late-
raes da Sé Com a approvaçflo do
vigário geral e auxiliado pela com-
miasAo de dlatinctos alumnos do
Qymnaslo e da Eacoia Normal, pro-
cederA, brevemente, o conego Bento
da Cunha. A conatrucçAo do altar de
Sflo Luiz de Oonzaga. que multo con-
correrA para o embsllezamento da
Sé Cathedral.

Mlsnn*
Um grupo de amigo» do fallecldo

almirante Altlno Fia vlo de Miranda
Corrêa mandam resar amanhfl, ls
sete horas, na Igreja da Sé Cathe-
dral. uma missa pelo eterno descan-
ço de aua alma.
—?— A família da senhorlnha Anna
CThavea Ribeiro vae mandar suffra-
gar a aua alma amanhfl. primeiro
annivei-aario de aeu paaaamento, na
igreja doa Remedloa. Aa sete horas.
• ? Na Igreja da Sé Cathedral
resar-se-A hoje, Aa aete horas, a mis-
aa de sétimo dia pelo repolao eterno
de dona Maria Theresa Saraiva de
Lima, qijfe foi esposa do ar. JoAo
Nelva Lima. .

Effeltosda

?olabllldade

Cíumadis o firfmiatis

O alfaiate Pedro Bezerra gostava
de I<eonesla Fernandes, rssldente A
estrada Epaminondaa, numero cln-
coenta e seis. Viviam os dois multo
bem até certo tempo. Reserra é Inl-
mlgo declarado da sinceridade
combate-a .alluclnadamenta, E. aa-
olm, começou a goatar de Franclsca
Chagas, residente em o numero trln-
ta da mesma rua. encontrando briy-
ços abertos. Chegou a esquecer a
primeira, apparecendo-lhe em casa
rarlsslmas vesea Leonesia nfl^-se
conformou oom eaae despreso Injus-
to e espalhou aos quatro ventos que.
na primeira occaaIAo. arrancarbt as
trlpaa da rival. Franclsca é fHülher
ajuizada Resolveu acabar com uma
ligaçflo de poucos proveitos. A ace-
na foi simples. A' entrada de Be ser-
ra, declarou calmamente que, entre
elle». estava tudo acabado. Apon-
tqu-lhe, em seguida, a poria dí^rua.
O alfaiate nAo é homem para andar

•chorando Lembrou-se da primeira
e foi procural-a. Leonesia. sssumin-
do um gesto trágico de drnmalhflo
barato, fechou aa portas e pediu ex-
pllcaçõea ao transvlado. AHegaçAes
de doença, dlfficuldades terríveis, tu-
do foi por aguaa abaixo A explosflo
violenta do cliime de I^eonesis. Be-
zerra estavii embriagado e respondeu
desabrldarnente. O rolo nflo tardou.
A fhulher agarrou um canivete, fa-
sendo quatro ferimentos no conten-
dor dois no braço e dois na cota.
Bezerra, assim ferido, retlrOu-se e
foi tratar-se em caqf* e una conheci-
doe. ¦ O facto, entretanto, foi levado
ao conhecimento da policia.

Ldonssla. na delegacia. Jurou que
era Innocente. qüe aqulllo ^ra uma
caiumnlo, e que nada flsera. Maa as
paredes têm ouvidos. Cecília Ferrei-
ra Pinto contou As auetoridades o
acontecido. Leonlsa ficou detida por
algumas horas, em vista de serem
leves os ferimentos do outro.

4s 
queixas do 

povo

(Reclamações que noa trassm)

Extensa carta recebemos firmada
por um leitor que reclama contra
o habito de collocarem as horizon-
taea camas nas salas de auas casas,
o que multo offende a pudlcicia de
quem passa pela rua ou noa bondes.
Os reclamantea lembram a conve-
niencia de nas Janeilaa dessas caaaa
a policia fazer collocar cortinas que.
Inteiramente Interceptem acenas qu4
devem fica/- bem occultaa.
CD Mal" uma redamaçflo noa foi.
hontem. trazia por pesaoa, que tem
reeldencia na bairro doa Toood e que
ae nflo pflde conformar com oa des.
respeitos posturas municlpaes, con-
suetudlnariamcnte praticados por 'h-
dlvlduo» que alli se divertem em
queimar bombaa, até alta hora du
r.olte.

Diz o nosso reclamante que o pon-
to escolhido para tflo Incommodos
folguedos, que Importam em flagran-^
te attentado fls providencias ultima,
mente tomndas ao qus se dls, a tal
respeito, pela poliria, é o cruzamento
do becco da Industria oom a rua Xa-
vier de Mendonça, onde ae ooatuma
formar avultado ajuntamento

Uma queixa, allfls. JA publicada so-
bre tal facto e quem nol-a tras. ago-
ra, lembra que no local residem al-
guns guardas clvla que bem pode-
riam agir de maneira conveniente.
ç—1 Diversos pnopristnrlos de lanchas
fundeadas no Igarapé dos Educandos
protestam, perante as auctorldadss.
contra o excessivo emprego d»
ba, de dyn.mltí paloa paacadorea
deasa localidade.

Os buliçosos

Devia-lhe vinte mil rela, «ae ps*»-
ria mal» tarde, quando oa t«esi»»*>s i.iS-
IhorsossimMsa s h^psdhols Fellddada
«Se tsl nflo estava para esp»*sr e, 1sa-
confiando do deredor, pedlai qu« !ls
déase qualquer objectn como garanfa
da divida. Mattoá Frrire entrego" sm
tMbu. Paoaiarsm-ae oa tempos. Appsre-
C U* dinheiro. O dewdor procnr-Mi a
ciedòrs, A rua dr. Moreira, e soW»u
a sua conta. Maa. atirtodo a mais, ao.
tou que tlnbanr deasppsroctdo rarlss
peças de seu veatuarlo. Hohve 1'ie'ia
A: sactorldsdaa ds primeira dslegs la.
A accucsds foi recoiilds ao zsdrss.

A cruzada contra

a tuberculose

Uma conferencla na

Academid de Medicina

Occupou a tribuna da Aoadamla
Naoional de Mediolna o dr. Alfrsdo
do Nascimento, qus discorreu sobrs
9 thema : Da Intervenção particular
na aaaietencia aoa tuberculosos.

A palavra autorisada do dr. Alfrs-
do Nascimento, que acaba ds doloar
a prosidsncla da Liga oontra a Tu-
barculoae, e a Importancla do a*-
sumpto. foram um oaguro êxito para
a confsrencls, qus sstâ despertando
vivo Interosss ns classe medica sm
geral, e noa especlsllstss da matéria

O dr Alfredo Nascimento, sm sua
conferencla, discorreu oçbro o papel
social da Liga contra a Tuberculoso,
na prophylaxla, dassa morbus s na
assistência As suas vlctimas, hiato-

liando .a sua fundaçflo no Rio, em
mil a noveoentoa, s de outros almila-
tos, posteriormente, nos Estudos,
bem como a agitaçAo que ella provo-
cou. Passou, depois. A snalyss dos
fins desta liga e doa recursos de que
tem ella podido dispôr, dos auxilioa
públicos e particulares que tem obtl-
do e serviços que tem prestado

Falou o orador sobre as tentativas
para estabelecer um sanatorlo e o
Ideal de um sanatorlo para creanças
tuberculisaveis. Sobre ssts assumpto
tratou do projsctado Sanatorlo Rai-
nha Dona Amélia, e da conveniência
de ser o Rio dotado ds um seme-
lhanta

Tratou ainda dos serviços dos dls-
pensarios como assistência e como
«pparalho de propaganda e educa çflo
antl-tuberculosa. Assim, no anno
<indo, foram dados, nos dispe-isarlos
da liga, quatorte mil oitocantoa a
vlnta e tres consultas, matricularam-
«e quinhentos e oito doentes novos, fl-
zeram-sa perto de duas n^l injec-
çdoo diversa a s aos necesaitados ffl-
ram aviadas mil quinhentas s seten-
ta a aete receltaa e perto de trinta e
dois mil litros de leite.

Falou depois sobre como oomeçou
e em que consiste a assistência do-
mlciliaria e outros misteres da liga,
abordando o grave problema de de-
bellar o mal. que tantas vlctimas tem
cauSado no Rio, terminando por tra-
tar da necessidade de aerem cons-
truldaa as. habitações hyglenlcas
para o povo, discorrendo ' sobre oa
antros da tuberculose, como sflo e
onde sio e como viss descobrll-os a
Msslstencla .domiciliaria.

08 ESTADOS

P1AT7BT
Com a denòminaqflo de Instituto

Piaubysnss ds Letras começou a
funpclonar um externato onde de ac-
oordo oom a recente reforma do en-
sino osrfto leoclonadaa aa diveraoa
matérias do curso secundário
%% As tllhas de Maria, encarregada a
dos festejoa annuae.i na cathedral
metropolitana, est&o fazendo Instai-
lar a luz electrlca nesse estabeleci-
mento religioso.
%% Don Octaviano de Albuquerque,
bispo do Flnuhy. visitou diversas lo-
calidades do Ratado.
H Foi Inaugurado o hotel Central,
tendo o neto ae reveatido de aolemni-
dada Imponente.
M O dr Miguel Roaa, governador
do Eatado, dirigiu o seguinte tele-
gramma ro ministro da viaçflo. a
respeito da secco. que estA assolando
todo o Estado : "Agradeço a v. exc.
a communicaçAo com que me honrou
de estar governo federai no louvável
propoalto mandar atacar serviços nos
Estados do Norte victimsdos aêccaa.
Poucos eatarflo sendo tAo duramente
flagsllados como o Piauhy No aul e
norte nflo choveu, quaai em absoluto,
e nem ha esperanças de chuva por-
que neste Estada Inverno nflo se es-
tende além de abril. No centro me-
lhor choveu, pOrêm nflo o bastante
para aalvar lavoura, Irremesslvel-
mente perdida em mais de metade.
De maneira atravessamos momento
dlfflcll è triste. afflicUvoH dias noa
aguardam. Os melhoramento» com
que o governo contemplar o Piauhy
peço *, exc. nAo esquecer eatrada de
ferro nos llgarA Cearfl. JA Inaugura-
da até Cratheus, daquelie Estado, e
que sendo de grande Interesse com-
merclal e percorrendo zonas fer-
teis, própria lavoura, pecuária, virfl
beneficiar dois Eotadoe igualmente
aasolados Bécca. Peço mais v. exc.
restabelecimento secçAo obras con-
tra sêccas. que deverA operar onde
JA aatAo trea machinas perfuradôras
poços, conatrucçAo açudes Sflo Ray-
mundo e Altos e Inlclamento estrada
rodagem entre cidudes Floriano Oei-
ras, atravessando fazendas nacionaes
de propriedade Unlflo. SAo logares
todos esses horrivelmente assolados
sêcca. De logo agradeço quanto grf
verno federal flser pelo Piauhy e ea-
pero que v. exc.. nortista, conhecen-
do bem noaaaa necessidades, patriota
esclarecido, defknderA da melhor for-
ma Interessa plauhyenaes
H Fallsceram : em Plracuruca. Fer-
nando Pereira Baosllar; em Amaran-
tss, Anna Maria Gonçalves.

Coisas policiaes

DBHOPDK1KOB
ISCOHKJQIVE1*

Cr «a ram fogo, hontem, os Indlvldn*
OS Manoel Antônio e Joflo Pedro de
Lime. R. asalm, alarmaram a quietu-
dr- ds rua Det de JuUio Um sgentt
dc poliria conduziu oa dois valsntflef
pala U Jujr.i da «cjunda

m rn*t\
VHVOVAYASA

O Jornatolro José Domingos pertur.
boo. hontein, s prsçs rrurwyana.

Iuerendo 
brigar fl vira fbrçs. De ns.

a valoram ua Insultoa torpe» que s
tlroo so rosto dos presente, porque um
msutenedor ds ordem o levou ps rs o
xadrez da dekgscls do segundo dia
trlcto.

DIA DU
BEBEDEIRA

O dls «de bontem foi reaervado ps rs
A tn-4wd«lra. Flsvlo Silva, sntflo, s.
busou dnnsis, frsquentado tt»dos os
botequlna que sncontrava atisrtoa. Foi,
entretanto, dsr com o corpo ns frlal-
dsds do Mdtss da rui Dez ds Ja-
tK», por %aerrr dsr penca d s em genta
bOs.

SOM RS
FRIOS.

ÍttMss-se, 
hontem, o sr. Antonlo

»iro Oulinarflas. .-stabelecldo com
utna mercioris no Plano Inclinado, a
gosar alguniss horsa vagaa ^ppsrecerani-lhe, mMtsmente. o» pdlvlduo»
Manoel Oomsa Persa « Mento Cardoso
das Nevea, que dhwrsm coisa* ben,
mAm. nflo rrapelfando as pessoa < pra
aciitee. O «r. KUielro reagiu. I'in doa
meliante* «angou-se • chegou a pon
to de querer Isvsdlr o estabeleci menti,
psra sqottsr o proprietário Mas nflo
açoitou, pefqik' boxrre queixa fl po-
lida. Oa dola offsnsorsa foram rsco.
lhiA>s fl «fguads.

FIM OK VMA
VALENTIA

Bsrtttolonieu Francisco Oomes betiea
um pouco, bontsm. .. quis brlgsr por
motivo» fstela. IMase col «a» feias a
quantos encontrou, batendo no peito,
niama furta damnada de tmmem'di>
nSto» hAfea. Pm guarda cfcvil viu-se na
dura necesridade de oondosir o talen-
te para o xadrez da rua Doodorb.

FÚRIA
PR 1TRCO

O cW)s«|Ao ottonsino Mamcde Ibinnp
i'e»eta. Iionteiii, a avenida JosquUa
Nnburo, qnsndo encontrou um menor
filho de um seu patrício O msnor. so
phsasr por Msn -de, disse umn grse»
qualquer Foi a bus psrddjAo cumple-
ta. pois o outro deu-lhe asa fortes se.
papoK Pm agente. avWsdo do sces-
tecido, In toi da ptMo ao berte d*

tflo grande (s»|sa. K o turco, com ns
orelhas mirniiBs. foi parar no xadrea
da prlimlra delegas ia.

CITAM D I
FUJO\A

O sr. Kshador Ssntos. nsltlente fln,.i Quintino Itocsyma. nuiinru no»venta e cinco, queixou-* .1 -egunda
deiepicia que de mi» t.„s» d-sapph.raivr. M ,re.d. K.u fui . maidã-do e nflo m«i^ voltou.

k'.\ TRE
CHA UFFBURB

2*!i«l»nl« Tel.elr». r»Mdenh- ú praça Floriano ivixoto, en-sontrou o nu oxopanhelro Vinagre•^jiu- Ia pm^a. Vinagre, tendo bons«K^nilo*. stlrou-ae contra o seu -com-
jMDbrlro, p,„.d„-„ „„ ,h4„ II,,,,,» „
di A polhii d„ primeiro dlrtríít.i an-dou na* pegados do dexslniado
IRBTA

ABORRECIDA
Antonio Machado, procurador de

uma. caaa. A rua dr Almlnlo. oom
Padaceu-ae da preta Hoben.i Bar
hara de Oliveira c deu as cliave» de
uma dollns A fhulherslnha.

Machado, pseclaando ver a casa,
pediu as chaves A Inquilina gratui-
ta Esta. uin tanto ebria, atirou uma
saraivada de Insulto» sobre o pro-
prleUrio. que ae viu na dura neces-
sldade de pedir providencias A po
lida. Roberta foi recolhida ao xa-
dret da rua Dea de Julho, at» dar
conta da chave que lhe foi entregue
tOOAR »

QUENTE
Antonio Quadro e Joflo Baptlsta

consideram o xadrez um logar bem
quente Ficam oom saudades lm-
mermae todas ns* vezes que nflo lhe
falem uma .lalla. K brlran.m para
matar a saudade, nas tmmedlaçAes
du rua Lima Racury.

VALAVRAR ,
E itvnnos

Ficaram mansinhos como dois cor
deiros no xudrez da primeira dele
gncla. Para que foram trocar pala.
vras prohlbidua e murros fôrtes em
plena praça Tamandaré? Alfrew do
Prado e José Matheu» rfa Silva »Ao.
com effeito, dois pandegoa.
ACHA

DE LhNHA i
Aquella pequenina rivalidade foi a

causa de tudd. Ma» para que foi
insultado? Que mal fez A hespanhola
Esperança Forlas, residente A ave
nlda Joaquim Nabuco. numero cen-
to e vlnfe e um? E esta, sem ifiais
nem menos, deu nxpansflo ao seu vo
cabulario Immundo. Joaé Prine. n
pesar de visinho, agarrou uma adia
de lenha e espancou a mulher Es
pnncou e fugiu. A policia anda pro-
curando onde estA escondido

AMEArAS
TRRRIVEIS

Sflo vlsir;has, alli A margem do ig1»
rapé de Manflos, as mulheres Juven-
Una Pereira e Caetana Santos E*
ta dirigiu, hontem. multns ameaça
Aquella: pança doa, ferimentos e ou-
tras eoistts. Houve queixa e a accu-
sada* soffreu severa admoesta çflo.

0MN1BUS

HONTEM ;
Sol, demasiado sol. baljou a terra

pot todo o dia
F. o calor ficou fl noite valente, In

suportarei.

H 0 11 I
Audiências
—Do Juiz municipal de orphflos, no

logsr e horaa do coatume.
Do Juls de direito doa feitos da fa

tenda, fls dez horaa, no palaclo da
Justiça.
Lelliio

—Judicial, de um cavallo e "'as
vaeca, penboradas a Mekihlor Telles
Vasques. fls nove hora», & praça do
Connnerclo, pelo ageute Marçal

Poly theuiua
A "a Tinte e As vinte e uma borae,

funoçflo ciuematograpbtra
Odeou

A's vinte e fls vinte e uma horas. fui>>
cçflo clnematograpblcs

UuuriilvAw federal
inferior de dia. sargento Domingos.

Urdem ao cotinnando. cabo- Cenotielino.
Piquete caibo Ib-zerra Hantas i.iainla
ao quartel, e»bo Carrilho

(inarda Naeloaal
lirtatlo maior, capltflo Leocadlo H.

da Silva
Uniforme: 4.»
Polida
Permanerria na primeira delegacia

snbdelegsdo Brsule Pinto, Inspector
CarvsJbo.

—Na segunda dei eaa ria r anbdelega
úo Fsllclano. Inspector tsouaa.

torrei*
K«»< repsrtlçflo expedir* matas
—Pelo Indlo do llraail, para Be'«oi,

A» quinze boraa.
—I>lo Jfdcopd, pars o rio Purus fl»

dote horas
¦—Pelo «io Rachado, para o rio Ma.

dclra, As qulnee horaa

professor Armanlgsuld. de Borde-
vaux., apresealou A Academia de
Medicina de I"sr1» um Joven sarguiti.
operado no dia quatro de fe-verilri,
ultimo pelo dr. BcauM«>nAt, clrurgllo
ritefe d*. um hospital militar

K»se ferido ha ria recriildo no dia
mn de outubro, em Salnt IlUbert. na
Argunne um-estilhaço de granada de
mflo, o qual, atravessando o perlcaitll.,
e a eaptsoara do másculo cardíaco,
penetrou na cavlda^le mesnsi do cora
do. no veotrlculo dlrritcp Esne «-ti.
Ihsi.-o n*slia um centímetro e na»b> de
congirlmcnto e tre» ndl1liiM>tros de lar
gura, pesando cerre de duas granam**,
tendo permanecido no ventrlciab. ¦
querdo uwl» de quatro meies e melo
Foi extrahldo no dia desesete de feve-
relro pelo dr Beawsenat. sjudaslo pe-
Io mejnr-medlro laurent

A operacAo fe»-«e nflo aem lUffk-ul-
dade*. Pm» vez aberto o corsçflo. o
projertll, devido A sua grande usdil
iiõade. cscapou-se alguma* vesea da»
pinças, por fim pftde ser extrahldo
e saturado o orgflo cardíaco. Bacelou-
ss alnds s»aán» que pudesne oerorrer
slgwu a ocidente. Entretanto, no fim ds
un. ms'z. o ferido estava curado. Ae-
ctuatmente o seu corsçflo firnariona
normalmente e a sua cura ae nsSia etin
firiiaada Este cseo é o ualco até h->Je

DIVERSÕES

TkMtm, «laiMifc dita, ate

POLVTHRAMA
Foi eMoolilda, pars á parte rinesas-

tosrt|dilca. 4 impre»ado de J»na. ern
•quatro partes, pelllcula formosa lnt«r-
pretada pelo setor Italiano Alberto ri
pozal. E' um draana de grande Inte.
rease. sendo nltlds a paris materlul
—A hilariante comedia 0 regreaau de
Vhriapim, comprsbendendo sesns* liu

o, Os per-
l'cU*ni*n<t
\

Iti
rfl fl ca

Ma

para a feta
artistas « p.ir . 11,i- ,i <| . íja fl 

"lirí- -n
n»MIdade dvqitelle e-tal-e ('m^nlo ds
ensino.

A Siceita^o que tem l do os tr-*>n.
Iboa de llossiUi . de Marisoss Fondio,.I..... M. prinripaiiiHBwte. .
negar é
ts, fsix crer que o

exilo do feathai
OIIKOIV

divldblo eni ríuco"
A ^ri- Maria Ma

protagoul-tH
brlellluo dWunuii?

VARIAS

?? NAo^unccionaram, hontem. a«
repartições > ala doa es e munlcipaes a
a Delegacia Flsc.it o commercio
quasi toiln, nflo 'abriu »uas portai A
agencia do Banco «>" Hr.t il fei hou
As dose horas.

?? " Su|ieiior Ti t u. ! «b- Justi-
t»  , ve, ..nt„ ,i„ j,,i, ,i.
direito dos feitos da fazenda, man-
dando pagar a<. comnel l^li iniroH
José de Andrade, est rlvào da Rece-
bedoria. os vencimentos interraes.
com oe respectivos
de perceber duranti
exerceu o cargo dt 
municipal dentj • apitai,' vencir
»ases que haviam sido glosados
dem do inspector do Theeolro (
tado.

?? Nu templo da loja A»u
haverá amanhA As dezenove <

que deixou
H*> «m que

ibléa do ndo

?? O delegado de Matto oAAo
recebeu communicnqAo de haver aWo
solemnementf Inaugurado a ilee do
corrente, no Jacy l' rmA o edifiido

e conqairihla
ido fis» i.l de

ie adquiriram
administrativa,
" isarapd Con.

«a
requiseram

oeiçflo, bs
pio de Sa

«a im,
hoje, As <
dlrector d
federado-

de Matto Gross
versos saques
mento dos inij
da gomma elas
capital rio vrt(»or nacional Maraw
pelas dlff«rente
tes ou earr. iM«l

Idoe em paga-
de exporta çflo

•sta

tctlv nata rias,

A importunei;. .|, . i.- - >r.f«"tre-
aentos i dez mil " tresentos » um
rei»

? A um mil • i>it . •¦' f se-
laceutos reis foi cortado o Mlogram-
ma da c.,.,,e v-r !• l -nt». . no mer-
cado publlisi

M.itt.v
Oroaso, por Intermedie dos respecti-
voa banqueiros nesta (apitai, man-
dou pagar a Freilus, Oliveira e com-
panhla. do Rio <1< Tim-U-i. a qu n tia
de rloia contos . eet> . tiros . nove
mil rela. valor da «un fuCtura rela*
tivs ao fardamento iiue forneceram
A companhia isiliclitl do norte.

?? Dezeseis peixe» foram core»
demnado* pelo medico, hontem, no
mercado publico

•a () Inspector da Alfândega re-
metteu
em que a inesa
da de Porto V.
lhas do seilo a
cia de onze con

io fU officil
í alfândega
ita eetampi
a Importan
mil reis.

«a I Elias Holvol. por i procu-
rador Maxim Holdum ndqutrlu por
compra no l<>tatlo de Matto Grosso
sela lotes de terras devolutas, de no-
vecentos e clncoenta hectares cada
um, situados em inb.'i< as margens
do rio Conto, affluent» do Jacv l'a-
ranA, sendo expedido ao adtinirent»
o competente titulo provi - i ir. de|iola
de lavrado, pela se»retari > dn Dele-
gacia daquelie Estad' > respectivo
termo de venda

?? Psra cobrança do» imiKtstoa
de exportn^flo a que estA sujeita a
goma i-Ia st leu despachada para esta'enntt il no v*tw>r O. r-,. „
ry, » agencia fincai da vllla de San
to Antonlo remetteu A Delegacia de
Matto (Jroaso dola saques, na impor-
tancin total de um conto e duzentos s
setenta e tres mil qulnhento* e oiten-
ta e quatro ri o eyilttldos peln^ f»r-
mas carregadoras. i>:o|uella vllla,.
bre na respectivas consignata rias
nesta praça

?? Na secretaria da DsItgUlS
Fiscal de Matto C3r"**o foi lavrado
termo dc venda, no crtronel Antonlo
Francisco Monteiro, de vinte lotes de
terras (fsvolutas. de ipmtrocentos »•
clncoenta he(Sariw cada um situa»<n«
em ambas ns margens dos igarapés
Sflo Salvador e-Rlo Novo, a iwnwyi r
das caberelras pura n fo* no valle
do Machado, sendo »xpodido ao ad
qulrente o rrs|>ectlvo titulo provi-
¦orlo

? a Do numero l. dill ' •- ao des-
tacamento federal desta Idade foi
desligado o otoldadu Eugênio Ha bino
da Costa, uue a vinte e um do correr»-
te me/ embarcou < om iestlno fl pri
meim companbi: de Infantaria A
qual pertenci.i

ea .V l»Her c . Fis» ,1 de Matto
Oroaso vAe remei ter \ rennrtlcAo
competente, no mesmo Estado, para
os fins de direito o.M autos de rn» dl-
eflo e dernarciii i>o de diversas posses
de terras situadas em ambas ,s mar-
gens do rio Preto, ifriuenti do .rio
Machado legltlmad i i |»elo coronel
José da Costa Crespo nos termos da
lei numero ijlnhe1 "<•> <> oitenta e mus-
trn. de quntorjre de outubro d.' mh
novecentos e onze

?a 'I ministro da puerra mandou
declarar |s»r avl«o numero oltocen-
tos e clncoenta e d-.K de vinte e nove
do corrente mez «me a» dispensas
concedidas a o* officiaes dentro de
suas gunmlçfteH »«'> nAo far.em |»erder gratlflcaçAn d. exercício qusndo sr referem exelusivãmente ao s»r«
viço d« rarala Nos outrt" tasos. a •
quelli grnllflrnçflo nflo serA abo-
nada

O# Pelo delecndo flscsl ds Matto
Oros«o foram Indefi-r i.Ihs netlçAes
do primeiro sarirento gradundo Joflo
Francisco «t > " • M. lio do forrlel
Henrique Sll\ . i *,,ld ido Joeino
Paulino Soares Kwb.s pertencentes ft
companhia policial do norte

N.R Os elementos aqui reproduzidos representam am trabalho do Instituto Geogratico e mstonco ao Amazonas e ao serviço ae Arquivo ao ju
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CARTÓRIO DO REGISTRO DE PROTESTO

DE LETRAS

MANAUS-AMAZONAS

PRIMEIRO OFÍCIO

EDITAL

Em mau cartório na Rua Joaquim Sarmanto, 416, acham-aa para aar protestados
por (alta da acalla, devolução a pagamento, o« titulo» doa aacadoa abaixo
dtacriminadoa. com aaua rnapadlyoa débltoa. a como oa d#radore« nto (oram
•nconlradoa naala cidada, paio praaanta a da diraito, da acordo com o Paragra(o
Único do Ari 883 do Código Civil a o liam IV do Dacralo 2044 da 31 d« dazambro da
1908, (Icam Intlmadoa a viram pagar-noa ou noa dar aa rufiaa porqua nâo o (azam.
(Icando daada jé notificado» da aaua protaaloa. oaao aaalm nto procadam dantro do
prazo lagal.

Noma do Davador

Aldomir Padro da Coala
Arlollno Aleandra Moura
Auto Poalo Linlaz Lida
C O Conat ConaaraçAo a Comércio Lida
C Tarson da Moraes
Caracol Parluracôaa da Poçoa Lida
Carloa Alberto Maio Rocha
Carlos Joào Bernardo Cruz
Clalo Reis da Silva
Comercial Batista Lida
DBO Relógios Artigo Eletro Elétron Ltda
Dl Nell Comércio Importadora Lida
Dorval Pereira dos Santoa
ECde Freitas Beckaman
Eloi Abreu de Carvalho
Esplanada Indústria Com Colchões Ltda
Estanilde Miranda de Paula
Fast Cargo Transportes Ltda
Francisco Delmiro Nunes
G P Refrigeração Ltda
Guiomar Sena da Silva
Ideal Food Com Dist Repr Imp Exp Ltda
Indústria e Comércio Bilux Amazonas Ltda
Inject Componentes Ltda
Irmãos Hortencio Ltda
J do Nascimento Silva
Jorge Pinto Oliveira
José Roberto Affonso
Lobato Video Comércio Ltda
M A Toniza
M C Judias
M R Maia Soledade
Manoel Carlos Silva Souza
Maria do P S Lima Segadilha
Mário Jorge Moreira de Paiva
Martvaldo P dos Santos e Cia Ltda
Metam Componentes da Amazônia Ltda
Nanete Mesquita Gonçalves
Nanete Mesquita Gonçalves
Oliveira Artefatos de cimento Ltda
P V de Farias
P V de Farias
Paulo Cavalcante de Melo
Ponce Comércio e Representações Ltda
Ponce Comércio e Representações Ltda
Porto e Almeida Ltda
Procomp Amazônia Ind Eletrônica Ltda
R B Pereira Vieira
Reinaldo Serafim Rosa
Rose B da Silva
Sandro Materiais de Construção Ltda
Sérgio Vanderli Luiz Celeste
Transportadora Dinâmica Ltda
Ubiracy Ribeiro Figueira
V L R Antolini
Wellinton Carlos Santos de Souza

MANAUS, JUNHO

Protocolo Valor (R$)

302 893/3 58.51
302 977/2 491,55
302 888/8 73,00
302 712/0 118,00
302 867/4 43.58
302 918/2 1 294.00
302 724/4 231.20
303 018/0 30.13
303 009/1 277.78
302 796/1 464,25
302 937/9 313,34
302 966/2 342,67
302677/9 143,64
303 003/2 393,00
302 546/2 2 8.64
302 934/4 83,76
302 775/9 68.46
302 977/8 491,14
302 887/9 250,00
302 781/3 136.92
303 019/9 60,00
302 280/3 316 48
302 876/3 697,77
302 714/7 79.60
303 029/6 38 987.00
302 817/8 433,51
303 025/3 137,36
302 941/7 49.56
302 900/0 45.54
302 924/7 1 303.04
302 234/0 75.00
301 977/2 445 17
302 736/8 218.36
302 728/7 978.00
302 921/2 842,43
302 783/0 951,20
302 878/0 3 921,16
302 920/4 1 309 86
302 848/8 268.60
302 858/5 880.00
302 146/7 1 796.42
3IJ2 872/0 341,71
303 001/3 305,81
302 770/8 1 976.00
302 753/8 238 00
302 864/0 91,09
302 630/2 4 129 96
302 852/6 3 720.00
302 996/4 155.25
302 911/5 111 49
302 737/6 241,21
302 573/0 20.00
302 840/2 279.48
302 861/5 100,00
302 992/1 269,65
302 939/5 106.20
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CART6RIO DO REGISTRO DE PROTESTO

DE LETRAS

MANAUS-AMAZONAS

QUARTO OFlCIO

EDITAL

Em meu cartoriona Rua Joaquim Sarmento, 418, acham-separa ser protestados
por falta de aceite, devolu^o e pagamento, os titulos dos sacados abaixo
discriminados, com seus respectivos debitos e como os devedores ndo foram
encontrados nesta cidade, pelo presente e de direito, de acordo com o Paragrafo
Unico do Art 883 do Codigo Civil e o Item IV do Decreto 2044 de 31 de dezembro de
1908, ficam intimados a virem pagar-nos ou nos dar as razdes porque n£o o fazem,
ficando desde ja notificados de seus protestos, caso assim nSo procedam dentro do

prazo legal

Nome do Devedor Protocolo Valor (R$)

Aderbal Lopes filho 964 261/7 108,00

Alexandre Godoi 964 260/9 181,94

Ana Maria Mendon$a Mota 963 551/3 487,50

Atalia Engenharia Ltda 964 258/7 320,00

D B D Relogios Art Eletro Eletron Lta 964 287/0 680 62

D P Nakaiama 964 307/9 232,22

D S Silva Vestuario Ltda 964 270/6 132,11

D S Silva Vestuario Ltda 964 271/4 319,32

Dispan Distribuidora Prod Amazdnia Ltda 964 204/8 1 440,00

Drogana DurSes Ltda 964 231/5 132 88

Eduardo Bruno Marques 963 667/6 293,00

Eduardo Pereira de Souza 964 379/6 75,59

F M Alencar 964 074/6 4 816 69

G D Com6rcio Representa^ao Imp Ltda 964 237/4 2 802.93

Henry Clark Souza Rallydey 964 132/7 68 46

Importadora Estivas Rio Sul Ltda 963 974/8 2 940,00

Importadora M D Ltda 964 044/4 50,00

Incompres I. C Prest Servi Ltda 964 133/5 68.46

J A de Pinho e Cia Ltda 964 338/9 420,93

J.L de Melo Cia Ltda 964 099/1 463,74

J.V Lins 964 198/0 635 87

Caiiu* J* Ciiu. Nuhos 304.313/2 55C.G0
Jose Carlos Rodrigues Higino 964 372/9 232,00

Jose Haroldo de Oliveira 964 082/7 123,00

Jose Rodrigues de Olvieira 964 227/7 400.00

M A Gon9alves dos Santos 964 376/1 168,00

M AToniza 964 146/7 944,58

Manoel de Jesus Contente Barra 964 115/7 315,50

IJaria das Gra9as A Carvalho 964 138/6 922.50

Mirio Jorge Guedes Taveira 964 137/8 58 41

Minasol Industrie e Comercio Ltda 964 394/0 8 400,00

Nobrf Empreendimentos Ltda 964 386/9 1 161,82

Nobre Impreendimentos Ltda 964 393/1 1 021,57

Norte Forte Sed Patrimonial Ltda 964 306/0 206,00

P M G Comercial Ltda 964 316/8 1 372.69

Ponce Com e Representa^des Ltda 964 108/4 6 75,00

Raimunda Souza Castro 964 346/0 197,00

Roberval Oliveira Batista 964 342/7 147,13

Rocha e Brilhante Ltda 964 358/3 76,14

Rosa Emma Carasco Carmem 964 378/8 133,94

Rosa Maria Alves de Souza 964 30S/7 356,97

Roupa Nova Confecftes Ltda 963 981/0 615,24

Samara Freire Felizardo 963 900/4 3 941,66

Sinomar Gomes de Almeida 964 171/8 132.00

Terra Cheiros e Presenter Ltda 964 330/3 476.00

Transalex Cargas Ltda * 964 273/0 800.00

Valdeci Maia de Souza 964 135/1 22,50
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CARTÓRIO DO REGISTRO DE PROTESTO

DE LETRAS

MANAUS-AMAZONAS

TERCEIRO OFÍCIO

EDITAL

Em meu carlórlo na Rua Joaquim Sarmento, 416, acham-se para ser protestados
por falta de aceite, devolução e pagamento, os titulos dos sacados abaixo
discriminados, com seus respectivos débitos, e como os devedores não foram
encontrados nesta cidade, pelo presente e d* direito, de acordo com o Parágrafo
Único do Ari 883 do Código Civil e o Item IV do Decreto 2044 de 31 de dezembro de
1908, ficam intimados a virem pagar-nos ou nos dar as razões porque não o fazem,
ficando desde jã notificf dos de seus protestos, caso assim não procedam dentro do

prazo legal

Nome do Devedor Protocolo Valor (R$)

Antonio Carlos P de Oliveira 1 059 090/6 820.00
AtacadAo Rei Comercio Estivas Ltda 1 059 144/9 9 660,00
Casmed Comercio de Mat Hosp Ltds 1059 003/5 2 920,00
Cemer Comercio Exp Mat Elet Refrig Ltda 1 059 122/8 49.88
Costa Azevedo Navega^o Ltda 1 059 127/9 2 480.00
DeborA Materias de Constructs Ltda 1 059 064/7 1 630.00
Denis de Almeida Santos 1 059 125/2 224.05
Dieb Santos Zeine Edine 1 059 079/5 253,12
Edson Rodrigues da Silva 1 059 138/4 12 800.00
Enildo Campos de Souza 1 059 115/5 34 57
Galdino Girfto de Alencar 1 059 106/6 349,11
Hejusa Ind Girfto de Alencar 1 059 948/7 750,00
I G Tavares Comercio Ltda 1 059 243/1 192 ,85
Joaquim Oliveira Machado 1 059 121/0 110,25
Jos6 Maria Martins de Souza 1 059 108/2 170.00
M A J de Pontes e Souza 1 059 113/9 133.00
Mirio Cavalcnte Matos 1 059 150/3 2 500,00
Menu Industrie e Comercio Alim Ltda 1 059 056/6 2 058.57
Minasol Industria e Comercio Ltda 1 059 143/0 3 615,00
Nivaldo dos Santos Ferreira 1 059 116/3 81,23
Nobre Empreendimentos Ltda 1 059 140/6 2 298,37
Norte Forte Seg Patrimonial Ltda 1 059 104/0 206,00
Raimundo Nonato F de Souza 1 059 096/5 486 63
Raimundo Nonato Souza de Lima 1 059 112/0 25 24
Rossi Comercial Cereais Ltda 1 059 094/9 660.00
Transportadora DinAmica Ltda 1 059 004/3 206.72
V L. R Antolini 1 059 105/8 365.10
Walcimar de Souza Oliveira 1 059 065/5 1 233.75
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CARTÓRIO DO REGISTRO DE PROTESTO

DE LETRAS

MANAUS-AMAZONAS

QUARTO OFÍCIO

EDITAL

Em meu cartório na Rua Joaquim Sarmento, 418 acham-se para ser protestados
por falta de aceite devolução e pagamento, os titulos dos sacados abaixo
discriminados, com seus respectivos débitos, e como os devedores nào foram
encontrados nesta cidade, pelo presente e de direito, de acordo com o Paragrafo
Único do Ari 883 do Código Civil e o Item IV do Decreto 2044 de 31 de dezembro de
1908 ficam intimados a virem pagar-nos ou nos dar as razões porque nAo o fazem
ficando desde ja notificados de seus protestos, caso assim não procedam dentro do

prazo legal

Nom* do Devedor

Adamor Batista Rocha
Alfredo de Castro Valots
Alzenira Xavier Machado
Antônio Teixeira Pinto
Antonio Teixeira Pinto
Cláudio Figue>redo Corral
Cleide Trindade Frizzo
Cleio Reis da Silva
Cleio Reis da Silva
Construtora Terra C R Ltda
Cosmos Vídeo Gravações Ltda
Disbram Importação e Exportaçio Ltda
Disbram Importação e Exportação Ltda
Distribuidora Amazon Móveis Ltda
Emdese E M Souza Empreiteira Ltda
F D R de Lima
Formet Com de Máquinas • Equipe Ltda
Formetal Com Imp Exp Ltda
Francisco Rogério Souza Piauí
G A Almeida Pereira
Idart Industria de Metal Ltda
Importadora e Exportadora Scorpions Ltda
J V Lins
Jander da Cruz Costa
Jean C 9 Mendonça
José Hicton Padilha
Languiru Representações e >m Ltda
Lázara Moreira da Sirva
Luxor Comércio e Representações Ltda
M A Toniza
M da C de Souza Z-mmi
M da C de Spuza Zimini
M P Almeida
Macaua Comerciai Ltda
Mana Betáma Jatobá de Almeida
Mana das Graças Silva Maddad
Maury Ribeiro
Montemar Ltda
Nilson Araújo de Souza
Nilton de Miranfelia Byror Rep Ltda
Odneide Rodrigues da Silva
Osvaldo Assunçlo da Silva
Paulimac da Amazônia Ind e Com Exp Ltda
Raimundo Rates de Moura Neto
Rita Mana de Melo
Rita Marques da Costa
Rossi Comercial Cereais Ltda
S Martins da Silva
Somotores Ltda
T J C Martins Ltda
Transval Transportes Rodoviários Ltda

Protocolo Valor (R$|

964 653/1 236 00
964 607/1 71 23
964 428/8 301 53
964 615/9 782 40
964 616/7 55 07
964 598/6 509 81
964 572/1 427 38
964 553/5 277 77
964 606/0 398 47
964 546/2 1 324 34
964 369/9 3 030 34
964 469/5 2 201 20
964 468/7 344 68
964 506/3 481 23
964 543/8 96 60
964 637/0 27961
964 499/7 679 25
964 425/3 206 54
964 565/9 379 17
962 028/1 123 02
964 647/7 2 910 00
964 481 10 500 00
964 632/9 365 55
964 266/8 1 44 00
964 601/9 1 65 65
964 622/1 112 64
964 570/5 529 66
964 554/3 317 56
964 659/0 7 040 00
964 595/0 1 648 00
964 681/0 402 07
964 611/6 320 99
964 404/0 765.00
964 017/7 295 11
964 539/0 86 56
964 619/1 80 91
964 652/3 90 00
964 408/3 90 00
964 461/0 687 34
963 915/2 6 125 86
964 538/1 141 06
964 406/7 69 00
964 206/4 1 188 00
964 648/5 396 48 !
964 623/0 38 500 00
964 405/9 1 55 00
964 575/6 326 27
963 906/3 453 96
964 559^4 85 00 !
964 650/7 200 00 i
964 547/0 2 500.00
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CARTÓRIO DO REGISTRO DE PROTESTO DE LETRAS]

MANAUS-AMAZONAS

TERCEIRO OFÍCIO

EDITAL

Em meu cartorio na Rua Joaquim Sarmento 418 acham-se para ser protestados
por falta de acerte devolução e pagamento os titulos dos secedos abaixo
discriminados, com seus respectivos débitos e como os devedores nào toram
encontrados nesta cidade pelo presente e de direito, de acordo com o Paragrafo
Umco do Ari 883 do Código Civil e o Item IV do Decreto 2044 de 31 de dezembro
de 1908 ficam intimados a virem pagar-nos ou nos dar as razões porque nAo o
fazem ficando dosde ja notificados de seus protestos, caso assim não procedam
dantro da prazo lagal

Nomt do Davador

AER Mamp Prods Naturais Ltda
Alcimar de Souza Alves
Antonio Ednelson Rodrigues Chaves
Antonio Rosimar de Sou/a Leào
Aristóteles A Costa Brasil
Armando Comercio e Representa/.»-. Ltda
Cario A de Souza
Cario A de Souza
Carlos Alberto Gomes Soares
Caron Comissana de Transportes Ltda
Cassandra Regina Rodrigues Neves
César Comércio e Representação Ltda
Claudia Maria Lima Israel
Comercial Compensa Ltda
DBD Relógios e Ari Eletro Eletr Ltda
Denise Borges Stopatto Reis
Distribuidora Porto Seguro Ltda
Elza R da Silva de Araújo
Epaminondas Santiago Soares Filhe
Fatima Magalhães
Feitosa Leal Ltda
Ferragens Serrão Ltda
Francisco Bezerra Nascimento
Frioboi Ltda
H C de souza Oliveira
Hejusa Ind Com Arlef Madeira Ferro Ltda
Hiran Filizola Dias
I L Oliveira e RP Guimarães Ltda
IBF da Amazônia Impressos Segurança Lida
ICS Com e Serv de Telecomunicação Ltda
Imad Ahmad Beydoun
Inplast Industria de Plásticos Ltda
Inscon Instalação e Cons Ltda
Ivanete Robeiro do Nascimento
J A Decorações Ltda
J F Araújo e Filho Ltda
J R Transportes Ltda
J V Lins
Jaime Ferreira Braga
Jeremias de Almeida Motia Bisneto
João Batista de Oliveira
José Duarte Pereira
Josemar de Souza Santos
Juvelano Magalhães Valente
Kampala Industria e Comercio e Serv Ltda
KPE Industria Comercio Confecções Ltda
L A Comércio Confecções Ltda
Lázara Moreira da Silva
Lazara Moreira da Silva
Limpex Representações Comerciais Ltda
Limpe* Representações Comerciais Ltda
Loriflex da Amazônia ICT Ltda
Loriflex da Amazônia ICT Ltda
Loucris Comércio e Representações Ltda
Luiz Batista Araújo
Luiz de Souza Ferreira
Luiz Ricardo Moreira da Silva
M F Raposo Navegação Ltda
M G S Ferreira
Marcilon de Oliveira Afauio
Mareio de Bonis Almeida Sm
Maria A L Peixoto Orog H C do Rc ,.<r
Mana Amélia Moreira da Silva
Mana Ivaneide Rego Pereira
Mario Porto dos Santos
Mateus Santos Bertollo
Minasol Indústria e Comercio Ltda
Montemar Ltda
Nair Cristina Sampaio dos Santos
Odair da Silva Neves
osmr de Nazaré Oliveira Gusmão
Protenorte Mats de Seg e Repres Ltda
R M Serrão
R S Representações Comercio Lida
Raimundo Eudes Leite de Oliveira
Raimundo Rufino de Oliveira
Ricardo Marques de Lima
Rozana da Silva Santos
RPC Carneiro Representações Ltda
S L da Silva
S Valente Drogarias Ltda
Sedie Sociedade Elet de Dtv Imp E*p Ltda
Sedie Sociedade Eiet de D * Imp E*p Ltda
Sigma Kapa Comercio C Calça d s Ltda
Soma Maria Abreu da Silva
Travassos Assessoria e Part.í ip S C Ltda
Valceny Alves da Silva
Vania Cabral de Araújo

Vania Cabral de Araújo

Vicente de A B Lopes Carvalho
Vicente de A B Lopes CarvalK
Vicente de A B Lopes Carvalho
Vicente de A B Lopes Carvalt<
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1 0S8 547/3 99 S4
1 0M 906/1 157 48
1 05S 989/4 1 106 3 3 ]
1 058 974/8 3 450 00 4
1 058 667/6 457 54
1 058 855/3 220,25
1 058 721/2 1 30 00 3
1 058 722/0 347 00
1 058 660/7 90 00
1 058 385/3 605.00
1,058 561/9 177 80
1 058 755/7 2 520 00
1 058 684 1 931 10
1 058 959/2 650 76
1 058 002 178 557 00
1 058 830 148 48
1 058 871/5 457 00
1058 725 139 8?
1 058 828/6 141,90
1 058 831/8 1 48 48
1 058 913/4 1 739 1 0
1 058 741/7 478 68
1 058 578/3 1 201 3'
1 058 720.4 127 10
1 058 942/8 4 800 00
1 058 949/5 1 188 00
1 058 851/0 740 00
1 058^14/2 22 52
1 058 689/5 7 0 09
1 358 681/0 1 952 94
1 058 869/3 570.00
1 058 700/0 1 608 00
1058 503/1 915,00
1 058 743/3 226 84
1 058 '44/1 722 00
1 058 630 75,72
1 058 679/8 1 306 88
1 058 701-8 2 56 30
1 058 772/7 4 35 84
1 058 594/5 280,96
1 058 353/5 1 84.01
1 058 581 480 00
1 058 603/8 160.67
1 058 607 114,77
1 058 995/9 2 { 36 00
1 058 693.3 201.41
1 058 759/0 877 80
' 058 981 253 16
1058 969/0 1 31.94
1 058 873/1 966 60
1 058 87; ' 69<S 60
1 058 519/6 1686 04
1 058 526/0 26 23
1 058 847-2 1 60,26
1 058 604/6 314 77
1 058 747 107,00
1 058 68 3 1.671 95
1 058 729/8 420 60
1 058 768/9 1 704 06
1 058 484 136.92
1 058 827/8 "57 67
1 058 580/5 318 89
1 058 605. 104 00
1 058 609/7 200 64
1 058 521 648,59
1 058 946 264 17
1 058 856 921 00
1 058 544,9 20C00
1 058 82 60 157.67
1 058 545/7 165 60
1 058 745 1 296 00
1 058 738. 859 00
1 058 912/6 1 401 72
1 058 88 3 528 99
1 058 546/5 83 09
1 058 832/4 148.48 .
1058 929.4 157.67
1058 646/8 1 287 10
1058 909/6 9 9 30
1 058 699 2 809 1 3
1 058 525.2 139 66
1 058 973 1 740 00
1 058 98? 

I 400 00
1 058 96 7 71 18
1 058 540/6 649 00
1 058 60»2 189^5
1 058 608, 54.00
1 058 752 -509 00
1058 751 509 00
1 058 05&'2 1 269 .50
1 058 056/0 1 017 00
1 058 057'9 1 245 50
1 058 058 

622 
00
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ELVATUR
Aruba com Leis Vrcjcis,

Los Angeles <¦ Scin Francisco

Maravilhas do Canada com

New York, Boston e Washington

Disneyworld com Aruba

14 dias inesquecíveis

Ocidente Europeu - 27 diasTour 4 bandeiras (Sul do Brasil, Argentina,

Uruguai e Paraguai)
flmenca pm grande 

estilo USA, Canada e Hawaii - 24 Dias

Programa completo onda você ira conhecer as belezas da Costa Leste e Gaste dos
Estados Unidos o extasianta e europeu Canadá com suas belas cidades e para seu
deleite o fantástico Hawaii com suas praias e museus Enfim um programa de alto nive'
incluindo San Francisco Los Angeles New York Montreal Toronto Quebec Cataratas do
Nia;.. a etc SAÍDA 24 DE JUNHO

3reço por pessoa (aéreo ? terrestre) US$ 4 192.00 (apto duplo) e US$ 3 993.00
(apto triplo) NAO INCLUI MAO/RIO/MAO

Acredite

*** Da onde menos se

espera é de lá mie acontece.
*** Ontem pela manha no

pátio interno do Detran,

onde ocorrem as provas de

balizamento, o cidadão

Jaior Zunno, foi atropelado

por um kadette, diante das

autoridades competentes (?)

de trânsito.
*** Será que o motorista

que atropelou Zuano, vai

ser aprovado e receber a

carteira de habilitação?

Éliiiíi

r, com certeza,

está. Choses.

Você sabia?

*** 
Que a partir de agora a pessoa que quiser adquirir

junto à Empresa Municipal de Transportes Urbanos

a concessão da placa de táxi, para atuar na praça, terá

que apresentar na EMTU o certificado negativo de

antecedentes criminais?
M* Esta foi a maneira encontrada pelo Sindicato dos

Taxistas numa reunião com o presidente da EMTU

Marcos Cavalcante, para aumentar a segurança dos

passageiros e a credibilidade da categoria.

*** Da mesma reunião ficou acertado que os táxis de

Manaus, serão inspecionados, também, pela

FUMTUR, que verificará a qualidade e o serviço

oferecido, para poderem receber o Selo de Qualidade,

o que dará mais garantias aos passageiros na questão

segurança, bons serviços e bons preços

A bela Maria

do Socorro

Nascimento,

aniversariante

da saison

Seminário

*** O Scbrae/AM realizará

às 19 horas do próximo dia 06

dejulho no auditório do Show

Room Empresarial, o

seminário 
"PerfildoEmpre-

endedor de Sucesso"

comandado pelo professor

Paulo Raul Guimarães de

Souza, queé instrutor da ONU

no Programa Internacional

para Empreendedores-

Empretec e consultor

credenciado pelo Manage-

ment Systems Internacional,

dos Estados Unidos.
*** O seminário é gratuito e

tem por objetivo fomentar o

espírito empreendedor entre

as micros e pequenas

empresas do Amazonas.

Sucessor

*** 
Com o falecimento do desembargador Fábio do

Couto Valle - ocorrido terça-feira em São Paulo, ele

que ocupava a vaga aberta em razão da

aposentadoria compulsória do desembargador Paulo

dos Anjos Feitosa - o Tribunal Pleno do Tribunal de

Justiça do Amazonas, irá reunir-se na próxima

semana para escolher em sessão secreta o nome de

seu sucessor que deverá sair de uma lista quadrupla.
*** 

Desta lista constam os nomes dos juizes mais

antigos do TJA, que são: Hosanah Florêncio de

Menezes, Kid Mendes de Oliveira, Francisco Auzier

Moreira e Ruy Morato.

*** 
Como é de praxe do TJA o escolhido dos

quatro será o que tiver mais tempo na Magistratura

O casal Pedro

Ricardo e

Nazaré

Bonafi avec o

filho João

Ricardo em

companhia da

senhora

Nazaré

Freitas

Barbosa, na

festa que
movimentou a

Escola Frei

Sílvio, no

último

weekend

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

Assunção Foz do Iguaçu etc com meia-pensão e total assistência da Soletur
Consulte-nos sobre financiamentos
Preço por pessoa am apto duplo USS 972.00 (nio inclua o tracho Mao/

Rio/Mao)

WT
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JORNAL DO COMMERCIO

Todos os

preços am até

10 pagamentos.

Informações •

Reservas

Agência

Selvatur Ltda

Pça Adaltjerto 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: Julho 01, M, 12.1» • 2t
O melhor da Europa, visitando Portugal. Espanha. França, Itália.

Suíça, Luxemburgo, Bélgica e Inglaterra
Completa assistência da guias da Abreutui e cal* da manha durante

Ioda a viagem
Preço por pessoa: USt 2.640,00 (parte terrestre em duplo)

Saida: 17 de Julho -15 dias imperdivels.
O melhor do Canadá, visitando Quebec. Montreal,

Toronto, Niagara Falls e Ottawa em viagem terrestre com
inicio em New York l/iclue ainda visitas a Boston. Philadel-
phia e Washington Aproveite para um opcional a Atlantic
City

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

duplo • pacote aéreo ? terrestre)

Salda: 11 da Julho (tratamento MvaturMIr Aruba)
Um incrível programa reunindo o Caribe e e Costa

Oeste Americana. 14 dias de muite preia, cassinos, shows,
etc. tudo reunido para você tentar a sorte nas roletas, no
bacarat e no blackjack, além de desfrutar doe passeios ao
Orand Canyon a ao Parque Yosemite. com hospedagem em
hotéis S estrelas e total aasisténcia de guia da Selvatur

Preços por pessoa a partir da USt 2.100,00 (apto
duplo • pacote aéreo * terrestre)

*** 
Aniversariando hoje o

ex-presidente Itamar

Franco, embaixador do

Brasil em Portugal.

* * * 
A Procuradoria-Geral de

Justiça e a Associação

Amazonense do Ministério

Público empossam às 10

horas de hoje no auditório da

PGJ, Rita Augusta de

Vasconcelos Dias Soares e

Marcus Vinícius Guedes de

Lima recém-promovidos ao

cargo de procuradores de

Justiça

*** Andréa Avelino,

comanda amanhã e depois

na 35a Feira dos Estados,

promovido pela Casa do

Candango, em Brasília, a

Barraca do Amazonas.

Como patronesse a

primeira-dama do Estado,

Tardia Negreiros Mendes.

•**
Elegante como o próprio

deputado a mensagem de

agradecimento pelo apoio nas

coberturas jornalísticas do JC

no primeiro semestre de seu

primeiro mandato, assinado

por Miguel Capobiango

Neto, líder do PMDB na

ALE

*** 
O casal Regina e Bosco

da Silva Antônio, reúnem

hoje os enfantes em torno

da filha Nirvana que

aniversaria em meio a

bonita festa en petit comitê,

em sua residência.

*** 
Foi com uma bonita festa

sábado que passou que Mar-

ia do Socorro Nascimento,

comemorou 15 anos na Dis-

cotheque ArmaZen,

reunindo o creme do creme

da geração dourada

*** Por hoje é só, até

amanhã se Deus assim

permitir.

Saldas: 02 e 15 dt 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 Studios e Busch Gardens

Vagas limitadas: - Café da manhã durante toda a
viagem.

Preços por pessoa a partir de US$ 1.800,00 (em apto,

quádruplo)

Prefeiturável

***0 Partido Progressista tera na próxima

eleição um número expressivo de

candidatos proprios concorrendo às

prefeituras do interior

Por esse motivo o cardeal do PP no

Amazonas senador Bernardo Cabral,

lançou no último weekend o nome do

empresário Nagai. como candidato a

prefeito de Iranduba, para concorrer em

1996, a sucessão de Nelson Maranhão

Doação

*** O presidente da Assembléia

Legislativa do Estado, deputado Humberto

Michiles, doou na manhã de ontem cm

noinc daquele Parlamento um carro marca

Chevrolet, a lnspctoria Salesiana

Missionária da Amazônia - Pro-Menor

Dom Bosco - uma instituição de caráter

filantrópico, social, educacional e religioso,

que sobrevive da benevolência e caridade

de pessoas físicas e jurídicas desta cidade

João Torres, Nagai, Bernardo CabraleRisonildo Almeida, no encontro

informal que lançou o nome do empresário Nagai, candidato a prefeito

de Iranduha

A dama de

ferro

I
I

A única mulher

embaixadora do corpo

diplomático no Brasil.

Katarzv na Skorzynska. da

Polônia, e figura central das

: na' randes rodas

;! i, I upiiiambarana.
*** \ embaixadora que se

faz acompanhar da filha

Julia. está em Panntins a

convite do Governo do

F.stado, para assistir o maior

festival folclonco do Brasil.

*** Katarzvna. tem chamado

a atenção do povo daquela

ilha. pela sua beleza e

elegância de natureza

a
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Voce sabia?

*** 
Que a partir de agora a pessoa que quiser adquirir

junto a Empresa Municipal de Transportes Urbanos

a concessSo da placa de taxi. para atuar na pra$a, tera

que apresentar na EMTU o certificado negativo de

antecedentes criminals?
*** Esta foi a maneira encontrada pelo Sindicato dos

Taxistas numa reuniao com o presidente da EMTU

Marcos Cavalcante, para aumcntar a seguran?a dos

passageiros e a credibilidade da categoria.

*** Da mesma reuniao ficou acertado que os taxis de

Manaus, serSo inspecionados. tambem, pela

FUMTUR, que verificara a qualidade c o servi90

oferecido, para poderem receber o Selo de Qualidade,

o que dara mais garantias aos passageiros na questSo

seguran^a, bons serviQos e bons pre<;os
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