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Polícia recaptura empresário

JPazzueío preso dentro de i
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DI vai ter
manutenção
da Suframa

A Superintendência da Zo-

na Franca dc Manaus (Sufra-
ma) assumiu de vez as respon-
sabilidades dc manutenção do

Distrito Industrial (Dl).A in-

formação foi transmitida on-

êm 

pelo superintendente em

krcício, George Tormin, du-

rante entrevista coletiva.Tor-

min falou ainda sobre a cons-

truçáo da Estação Aduaneira

Interior (Eadi) e outros ações
a serem desenvolvidas pela
autarquia.(Página 5 do 1»)

Frei Damião
é internado
novamente
(Página 2 do 2a)

Agua e bichos
levam pavor

aos paraenses
Jacarés e cobras de até

seis metros de comprimes-
to estão devorando animais
de estimação, galinhas e

• porcos nas áreas ribeirinhas

do rio Ama/onas, Oeste do
Pará, na maior enchente dos
últimos 30 anos. Cerca de
três mil famílias estão desa-
brigadas. Prefeitos de oito
municípios da região decre-
taram estado de calamidade

pública. (Página 2 do 29)
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Empresário diz que resolveu se entregar para provar inocência

w

O empresário Alberto
Pazzuelo foi preso

ontem, às 14 horas, no
apartamento 107 do

motel Parque Afrodith,
na estrada do Aeroclube,
Parque das Laranjeiras,
zona norte, por policiais

da Del. Especializada
em Vigilância e Capturas
(DEVC), da Polinter do

e do Grupo de
Operações Especiais

da Polícia Civil.

Diferente das outras vezes
em que foi preso sob acusa-

ções dc tráfico de drogas, as-
sassinato. cárcere privado,
aliciamento e estupro,o em-

presário nao tinha drogas ou
armas de fogo em seu poder.
0 que possibilitou uma cap-
tura pacifica. O delegado
Marco Engel comandou a
operação depois de receber
informação do paradeiro de
Pazzuelo,através do telefone
147,o Disk-Dcnúncia da Se-
cretária de Segurança Públi-
ca.(Página 7 do 2»)

VENDA DA VALE
...... _...... *-.,_....,„, n-rrrTfnMri 

nu i

Decisão sobre
o leilão nas

mãos do TRF
A presidente do Tribunal

Regional Federal (TRF). de-
sembargadora Tânia Melo de
Bastos Heine, deverá decidir
hoje se cassa ou não a liminar
concedida pela juíza Valéria
Medeiros de Albuquerque, ela
9- Vara Federal, que suspende
os efeitos elo leilão de privati-
zação ela Companhia Vale do
Rio Doce.(Página 6 do lfi)

Governo muda secretário
de Saúde e anuncia pacote de

R$ 500 milhões em obras
O governador em exerci-

cio,deputado Lupércio Ra-
mos,aproveitou ontem a so-
lenidaclc de posse elo novo
secretario estadual ele Saú-
ele. lane redo Soares, para
anunciar que governo elo Es
tado e preleitura de Manaus
lançarão, amanhã, um su-

perpacote ele obras.orçado

em R$ SOO milhões, para ser

implementado nos proxi-
mos dois anos. Lupércio fez

questão ele destacar a preo-
cupaçào elo governador
Amazonino Mendes com a

questio da saude e explicou
o 

"pacotaço 
ele obras da

Ação Conjunta se etestinará
a um "esperançoso 

progra-
ma ele recuperação elo setor
no Estaelo.(Página 7 do 1B)
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Tancredo assume Susam com promessa de investimentos
vultosos na área de saúde nos próximos dois anos

Alfredo e Bosco
fazem vistoria no
Igarapé da Vovó
Devido às fortes chuvas

ocorridas na última segunda-
feira na cidade, o prefeito Al-
fredo Nascimento, o vice-pre-
feito Ornar Aziz e o presidente
da Câmara Municipal, Bosco
Saraiva, foram ver de perto a
situação das famílias que mo-
ram às margens do Igarapé da

Reforma tira

privilégios
dos inativos

O relator da reforma da Previ-
dência, senador Beni Veras

(PSDB-CE), apresentará seu
substitutivo aos integrantes da
Comissão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ) no próximo dia lS.Be-
ni Veras alterou vários pontos do
texto aprovado na Câmara dos
Deputados.(Página 8 do Ia)

Vovó, no Morro da Liberda-
de, zona sul da cidade. Diver-
sas pessoas tiveram as suas
casas inundadas pela força
das águas, represadas pela
grande quantidade de lixo jo-
gada no local, que impede

que o igarapé siga o seu cur-
so normal. (Página 3 do 2B)

Turismo une
Amazonas e

Patagônia
No encontro de todos os go-

vernadores da Amazônia e da
Patagônia, em Brasília, será dis-
cutido um intercâmbio intenso
na área turística, entre as duas
regiões. Além de linhas aéreas
diretas que serào criadas, have-
rá a assinatura de um Protocolo
de Intenções.(Página 4 do 1")
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No Morro da Liberdade, assim como em outros locais, a constatação de que o açoreamento dos Igarapés deve-se em

grande parte ao acúmulo de detritos jogados pelos próprios moradores das áreas alagadiças de Manaus

TEMPO

O tempo hoje em
Manaus será nublado
com pancadas de
chuvas isoladas. A
temperatura mínima

será de 22/24 e a máxima de 30/32

graus.

RIO NEGRO

^

O nível das águas no

rio Negro subiu

05cm. A cota dágua

em relação ao nível

do mar é de 27,94 m.
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Compra Venda

COMERCIAL: R$ 1,037 R$ 1,038

FLUTUANTE: R$ 1>042 R$1,043

PARALELO: 
fl| 1,128 R$1,130

Ouro

1^11
Grama:

R$ 12,40
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TAXAS REFERENCIAIS

TBF:

ra-
UFIR:

UFM:

UBA:

S.M:

POUPANÇA:

1,6641%

0,8072%

Rl 0,9108

Rl 22,69

Rl 55,70

Rl 112,20

1,3994
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Frente Perfil
Ale na Unale

Ontem, poucos depu-

tados compareceram a As-

sembléia Legislativa do

Estado.A maioria estava

arrumando as malas para
a viagem.que realizaram à

noite para Brasília, onde

hoje, iniciam suas partici-

pações no Congresso da

União das Assembléias Le-

gislativas.

Federação Amazonense

dc Futebol, o patriarca
Flaviano Limongi, hoje,

presidindo a Jucca.está
entusiasmado com os ru-

mos que vem tomando o

movimento 
"Vamos fazer

futebol",liderado por ele,

com vistas a soerguer es-

sc esporte no Amazonas.
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Editorial

Trabalhadores infantis
iu.. .-«...ti i ih.,m no Brasil. programas que vinculam que abandon:

Pelo visto, a delega-

çào amazonense deve-

rá ser uma das maiores

presentes ao Congres-

so que terminará do-

mingo. Várias questões
importantes, entre elas

a reforma política, de-

verão ser discutidadas
a partir de hoje, em

Brasília, pelos deputa-

dos estaduais brasilei-

ros.

É pra valer...

Depois da primeira

guerra judicial,o Governo

conseguiu bater o marte-

lo e privatizar a Vale.Aí,

começou nova guerra e o

leilão ficou subjudice,

com várias outras ações

tramitando na Justiça.Mas
isso é como jogo dc fute-

boi, o juiz depois de mar-

car o gol,não o anula.

Sábado às nove ho-

ras, no Rio Negro, Li-

mongi, com muito en-

tusiasmo, estará co-

mandando mais uma

reunião de grupo que,
de quebra, deverá con-

tar com a participação
de vários prefeitos do

interior. A coisa é saiu-

tar e juntos vamos "fa-

zer futebol" de novo

no Amazonas.

O trabalho infantil e

uma das faces mais per-
versas da miséria.Apesar

de proibido pela Consti-

tuição, ele ocorre não só

na agricultura familiar,

mas também em setores

integrados à indústria e à

exportação.
Matéria publicada em 1Q

de maio ultimo mostrou o

trabalho de menores de 14

anos na área canavieira de

Pernambuco, na produção
baiana do sisal c mesmo

em mincradora do grupo

Paranapanema. Segundo

dados do IBGE, 3,8 mi-

lhões de crianças com ida-

de de 5 a 14 anos traba-

lham no Brasil.

Pesquisa realizada em

São Paulo indica que par-
cela majoritária da popu-
lação repudia o trabalho

infantil. Há compreensí-

vel tolerância, entretanto,

quando a questão é vista

como o único recurso de

famílias carentes para en-

frentar a miséria. E aí está

a grande dificuldade.

A proibição do traba-

lho infantil será pouco
eficaz enquanto não hou-

ver outro meio de susten-

to para as respectivas fa-

milias. Nesse sentido, é

auspicioso que se te-

nham iniciado alguns

programas que vinculam

o auxílio econômico do

poder público a freqüén-

cia escolar. Brasília. Mato

Grosso do Sul e a União,

entre outros têm em an-

damento projetos desse

tipo. Há também no setor

privado iniciativa de

apoio â criança, como a

da Fundação Abrinq.

A pesquisa confirma

que o tabalho precoce

prejudica o aproveita-

mento escolar. Verificou-

se maior repetência nas

regiões onde é mais fre-

quente o trabalho de me-

nores de 14 anos.Ade-

mais, 32% das crianças

que abandonaram a es-

cola afirmaram que o

motivo foi a necessidade

de trabalhar, mais 8% de-

ram como razão a difi-

culdade para estudar e

também trabalhar.

Privar uma criança da

educação é roubar-lhe^

chances de ascensãc^

ciai. O trabalho infantil

resulta ainda mais intole-

rável quando se contra-

põe á formação escolar.

Erradicá-lo é um desafio

de grandes proporções,

para o qual o Brasil la-

mentavelmente ainda

não dedica as energias

necessárias.

Comércio

Os lojistas estão com

os sorrisos abertos em

função do bom movimen-

to que vem ocorrendo

nas lojas com a aproxima-

ção do Dia das Mães, no

próximo domingo. Como

cra dc sc esperar, as ven-

das aumentaram muito

no decorrer da semana e

até domingo, a coisa dc-

verá ficar bem mais aque-

cida.

Isso significa dizer

que o leilão da compa-

nhia Vale do Rio Doce,

a maior mineradora <do

mundo, mesmo con-

trariando grande parte
da sociedade brasilei-

ra, foi pra valer mes-

mo. Tudo agora, arru-

mar-se-á com o passar
do tempo e não vai de-

morar.

O tempo dirá

Para os leigos em mer-

cado financeiro e em

grandes negócios na Boi-

sa,como foi a privatiza-

ção da Vale do Rio Doce,

não adianta discutir mui-

to.Para a maioria do povo
brasileiro, a privatização
não deveria ter ocorrido,

mas uma pequena e forte

minoria aprovou.

Para chamar mais a

atenção dos filhos-

clientes, as lojas vêm

realizando uma série

de interessantes pro-
moções, onde não fal-

tam os tradicionais
descontos e prêmios.
Com isso, o comércio

vem conseguindo
aquecer suas as vendas

neste mês.

PFL mais forte

Em conseqüência da fi-

liação do governador
Amazonino Mendes ao

PFL, o partido começa a

receber vários outros po-
líticos. Agora, foi a vez da

filiação do deputado fede-

ral Pauderney Avelino,

mais outras certamente

virão por aí.

Agora só nos resta

eperar pelas respostas

que o futuro dará a es-

sa privatização, tão

perseguida pelo Gover-

no Fernando Henrique

Cardoso. Tomara que a

coisa tenha sido real-

mente melhor para o

Brasil. Por essas ra-

zões, esperaremos o

futuro.

Michiles

Evangehco,o deputado

estadual Humberto Michi-

les, do PPB, ex-presidente
da ALE, negou que tivesse

feito tratamento de saúde

com um médium, em Ma-

naus. O parlamentar
achou muita estranha a

notícia inverídica publica-
da na imprensa.

O PFL, que dessa

forma fica cada vez

mais forte no Amazo-

nas, precisa tomar cui-

dado para não se tor-

nar um partido incha-

do demais. Fora isso,

os pefelistas amazo-

nenses estão eufóricos

com o meteórico crês-

cimento do partido,

que a partir do ano

2.000, quer mandar na

política brasileira.

Ciúme

Os 
"tucanos" no Ama-

zonas, liderados pelo de-

putado federal Artur Ne-

to, não estão gostando
muito da propaganda,
que o governo Amazoni-

no Mendes vem fazendo

em torno das obras reali-

zadas no estado. Politica-

mente, a coisa não é saiu-

tar para o PSDB.

Apesar de respeitar

a crença «de cada um, o

deputado Humberto
Michiles negou que te-

nha se submetido a tal

tratamento e não sabe

como inventaram essa

história, que, agora, es-

tá sendo retificada

através «da Coluna, pa-
ra que não paire dúvi-

das.

Futebol

Primeiro presidente da

Para tentar melar

um pouco a festa que o

Governo do Estado

vem fazendo em torno

de algumas obras, o

PSDB prepara um pro-

grama político para
afirmar que as obras

estão sen«do feitas sim,

mas o mérito é do

PSDB, uma vez que os

recursos estão sendo

liberados pelo governo
federaL Coisas de polí-
tica...

Vale: quanto pesa?
* Luis P

A Vale sempre foi a

mais óbvia candidata á

privatização dentre as

nossas estatais. Em um sc-

tor tipicamente privado,
voltada exclusivamente

para a exportação - sem

interação relevante, por-
tanto.como os demais se-

tores da economia brasi-

leira -, competitiva e glo
balizada, no caso da Vale,

a dúvida não deveria ser

se deve-se privatizá-la ou

não,mas sim por que nas-

ceu estatal.
Tal constatação se faz

para realçar a incompe-

téncia governamental
constatada na condução

do processo c que nos

trouxe este enrosco sur-

realista.
Em destaque, a mesma

arrogância que, há pou-
cos dias, levou FHC a su-

bestimar os sem-terra c a

ser humilhado pela força

do movimento deles este-

ve presente em tudo o

que fizeram e disseram

os condutores da privati-
zação da Vale.

Dc fato, a determina-

ção dos opositores à ven-

da deveria ter gerado no

governo empenho e mo-

bilização similares, e não

apenas as declarações de

desprezo pela estupidez

dos que divergiam da po-

sição oficial.

Desqualificar a legiti-

midade da postura adver-

sária. mobilizar 120 advo-

gados como tropa dc

choque intimidatória c

agredir o Judiciário são

técnicas diversionistas

que mais atraem apoio à

bandeira da estatização

do que consquistam su-

porte para a causa da mo-

dernização.
Se o ritual da nossa

Justiça deixa espaço para

pipocar de liminares por
esta Pindorama afora,

FHC deveria fazer auto-

crítica por não se ter en-

volvido na aprovação da

reforma do Judiciário tan-

to quanto na causa da

reeleição.
Isso jamais pode servir

de pretexto para atacar

um Poder cujo papel é fa-

zer cumprir a lei da terra,

por mais imperfeita que
seja, assegurando-nos, as-

sim, a liberdade democrá-

tica de jamais termos que

lecionar na Sorbonne pa-
ra fugir do arbítrio e li-

vrando-se dc Fujimoris

enrustidos.

BNDES.Afinal,sc a Vale c

tão atraente, por que tão

poucos interessados? Por

que o BNDES não conse-

guiu atrair o mesmo nível

à privatização da telefo-

nia celular?
Note-se que não são

meras questões de retóri-

cas. Há três possíveis ex-

plicações: Houve inade-

quação no processo de

privatização e os poten-
ciais interessados não fo-

ram devidamente seduzi-

dos. Havia interesse em

que a Vale acabasse nas

mãos dos mesmos gru-

pos nacionais de sempre.

Ou então a empresa não

é tão promissora quanto
se alardeia.

De qualquer forma, um

leilão mais parecido com

uma ação entre amigos

coloca a questão do pre-

ço mínimo em relevo.

Realmente, se a con-

corrência fosse acirrada,

o preço da venda ficaria

bem a cima do mínimo fi-

xado,que sc tornaria me-

ro referencial inicial. Mas,

se o embate limitou-se a
írusuuos. ¦•  , .

Mas há áo^matmajamci .dois grupos, e provável

tos da privatizaçao^dTTàle que o preço final fique

que merecem ponderação.
O primeiro é a incapa-

cidade de atrair mais gru-

pos estrangeiros para o

leilão revelada pela estra-

tégia de privatização do

muito próximo do mini-

mo, alimentando a tese

de que se está vendendo

a Vale a preço de banana.

O outro aspecto obs-

curo é a imposição, pelo

Luis Paulo Rosenbera I

BNDES, da exigência A<

só transferir o controle

se for para um grupo
econômico.

A Vale teria sido uma

oportunidade ímpar de

fazer uma privatização

pulverizada, democrática

e sem dirigismo. Bastaria

reconhecer que a empre-

sa tem crédito próprio,
não dependendo de avais

de controladores para
crescer até onde seu po-
tencial sinalizasse.

Poderia ter sido a pri-
meira estatal a transfor-

mar-se em 
"corporation",

sem dono, com gestão
contratada dentre o que
de melhor existisse e co-

mandada pelos milhares

de acionistas que se ma-

nifestariam por meio da

assembléia geral.
Se todos os interessa-

dos, grandes ou peque- a

nos, pudessem partilhar
do privilégio de ser do-

nos da Vale, ainda mais

vendendo perto do pre-

ço mínimo, teria sido

uma postura governa-
mental lógica e que teria

feito a privatização mais

palatável por núcleos

que procuraram obstacu-

lizar a venda.

* Luiz Paulo Ro-

senberg, é professor
do ITA.

A população precisa ser

mais educada, ou melhor, ci-

vilizada,e não jogar entu-

lhos nos esgotos. Os proble-
mas surgem quando ocor-

rem as fortes chuvas.Aí a

coisa pega c fica muito

ruim. Não custa nada viver

civilizadamente.

O governador Amazo-

nino Mendes arruma as

malas e viaja dia treze

para a Europa, devendo

visitar durante treze dias

a Ucrânia, Rússia, Holan-

da e Itália. Em Roma, o

governador manterá

uma audência com o Pa-

pajoão Paulo II.

Acompanharão o gover-
nador nessa viagem de ne-

gócios, os deputados Atila

Lins (federal), Ronaldo Tira-

dentes (estadual e secreta-

rio de Comunicação Social)

e ainda o secretário da Fa-

zenda Samuel Hanan.

Com a viagem de Ama-

zonino a Europa, o depu-

tado Lupércio Ramos,

presidente da Assem-

bléia, assumnirá interi-

mante mais uma vez o

Governo. Essa, caso seja

reprovada a desincompa-
tibilização na reforma

política, deverá ser a

mais longa temporada do

deputado Lupércio Ra-

mos como governador
do estado.

O trabalho que vem sen-

do realizado em Silves pelo

prefeito Atristides Queirós,
empresário, ex-deputado e

ex-vice prefeito de Manaus,

foi muito elogiado pelos

parlamentares na Assem-

bléia Legislativa.

Enquanto isso, o

prefeito Carlinhos da

Carbrás, de Parintins,
continua levando "cou-

ro" dos deputados. Car-

brás vem dando uma

de ditador na Ilha.

O Tribunal de Justiça do

Estado, presidido pelo de-

sembargador Manoel Neuzi-

mar Pinheiro, deverá dar o

primeiro passo para sua in-

formatização, no próximo
dia 13 de maio, dia consa-

grado a libertação dos escra-

vos no Brasil. Nesse dia, as

velhas máquinas do TJC co-

meçarão, também, a ser li-

bertadas do trabalho.
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Hanan poderá ser convocado pela ALE
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fazem reivindicações
Encaminhados ao gabinete

do deputado estadual Risonil
do Almeida (PL) e, posterior-
mente, ás redações dos jor-
nais, a Associação dos Produ-

• tores Agrícolas de Silves, dá
,conta que a.s terras tios produ
lAfcs, segundo documentos
.crcaminhados á Câmara Mu-
nicipal de Silves, clamam por
urgente solução em mais um
litígio de terras que aflora na-

quele município, onde os pro-
.dudorcs são os únicos prejudi-
cados.

Os trabalhadores querem
uma posição da Câmara Muni-

'¦cipal 
para lhes informar como

.•está o caso da solução das ter-
ras, uma vez que estão sendo
vítimas de uma ação impetra-
da na Justiça por Jair Maicon-

.'des Pereira.na Comarca de Sil
¦ ves, taxando os produtores de

; invasores de suas proprieda-
; des.

; Em função disso, a Câmara
! Municipal acionou o Instituto
vl^pliário do Ama/onas a fim

yde saber a real situação das
; terras em questào. No docu-
! mento encaminhado pela Câ-

I mara ao Ifan,assinado pelo ve-

j reador Manoel Pedro Neves
J Corrêa, presidente em exerci-
! cio,é dito entre outras coisas,
! que o diretor daquele Institu-
• to, Medeiros, esteve no local e
; presenciou os trabalhos de-
; «envolvidos pelos produtores

j 
oportunidade em que prome-
teu uma solução para o caso.

O documento explica, ain-
; da, que sete meses após essa
: visita, sem que a Associação'• 
dos Produtores recebesse

; qualquer tipo de comunica-

; ção a respeito que os produ-
; tores resolveram via Câmara

Municipal tentar descobrir em
que pé está a questào.

Saúde

Outro fato que chegou à re-
dkção via gabinete do deputa-
do Risonildo Almeida, ex-sex-

: cretário de Saúde, é que a Câ-
lanara Municipal de Silves diri-

ge-se à Superintendência Esta-
dual de Saúde, cobrando solu-

ções para os vários males que
assolam aquele município.

O documento fala do difícil
acesso à sede municipal pela
chamada estrada da Várzea e
mostra como a saúde caminha
mal naquele município, dis-
tante mais de 320 quilômetros
da capital e que possui mais
de seis mil habitantes.O docu-
mento reclama dã falta de
transporte e das dificuldades

: de deslocamento das pessoas
que precisam de tratamento

; de saúde para as cidades de
k Itacoatiara ou Manaus.

Os vereadores estào reivin-
dicando uma ambulância o

que serviria muito para o
atendimento aos doentes.

No ofício assinado pelo
presidente em exercício da
Câmara, Manoel Pedro Neves
Corrêa, os vereadores fazem

questão de reconhecer o es-
forço,razão pela qual esperam

que as providências sejam to-
madas no sentido de propor-
cionar um melhor atendimen
to ao município de Silves.

Educação

A enxurrada de ofícios en-
caminhada pela Câmara Muni-
cipal.se dirige em parte ao se-
cretário José Melo,onde soli-
citam um melhor tratamento

para a educação.
Os edis reclamam,principal-
mente, a recuperação de um

patrimônio pertencente a
classe educandaria.de uma
comunidade solidária ao pro-
jeto que visa a melhoria do
processo educacional O edu-
candário está em estado pre-
cario e não comporta mais as
necessidades de professores e
estudantes.

No expediente encaminha-
do ao secretário solicitaram I
urgente liberação de recursos

para a recuperação e amplia-

ção daquela escola, das mais
importantes dentro do siste-
ma educacional do município,
além da aquisição de um bote
(tipo voadeira) de alumínio

para o transporte de alunos e

professores na zona rural.

Telefone

Para a Telamazon a Câmara
solicita a ampliação das linhas
telefônicas para a cidade de
Silves, considerando que hoje

já existe uma grande demanda
de pessoas interessadas na
aquisição de linhas telefôni-
cas.

Como se observa, pelo
elenco de ofícios encaminha-
dos a diferentes autoridades
com o apoio do deputado Ri-
sonildo Almeida, a Clamara Mu-
nicipal de Silves, município

governado hoje pelo ex-depu
tado estadual e empresário
Aristides Queirós está seria-
mente preocupada em encon-
trar soluções para os diferen-
tes problemas que atrapalham
a vida do município.

Em nenhum momento nos
expdientes a Clamara Munici-

pai ataca o prefeito, que aliás,
anteontem fez uma visita de
cortesia à Assembléia Legislati-
va do Estado e ainda matou a
saudade do plenário 

"Ruy

Araújo",onde atuou dois anos
como deputado estadual, an-
tes de ser eleito vice-prefeito
de Manaus na gestào de Ma-
noel Henrique Ribeiro.

Iranduba avai inaugurar
sua fábrica de palmito

j A inauguração da primeira
fábrica de palmito do III Ciclo
ocorrera amanhã, dia 9, no mu-
nicípio de Iranduba A informa-

ção foi prestada da tribuna da
A1E pelo deputado Nonato Lo-

^>es convidando os demais co-
legas para prestigiarem o even-
to que terá a presença do go-
vernador Amazonino Mendes
considerando o fato "importan-

te para o desenvolvimento do
município, principalmente,
porque vai gerar centenas de
empregos".

O líder do PTB destacou o
fato,"pois a fábrica vai gerar
novos empregos, prporcionan-
do ao pequeno, médio e gran-
de produtor a plantar a pupu-
nheira da qual será retirado o

palmito, hoje um dos produtos
mais caros nos supermercados
de Manaus". Revelou que exis-
te grande esforço do prefeito
José Maria Muniz para incenti-
var o plantio de pupunha 

"que

«|>or certo será muito importan-
te para a sobrevivência de mui-
ta gente". Fez convite ao de-
mais parlamentares para inau-

guração que será dia 09 às 10
horas comandado pelo gover-
nador Amazonino Mendes.

Na oportunidade abordou a

precária situação do município

de São Sebastião do Uatumã,

que esteve representado no

plenário por dois vereadores,

por sinal, opositores do prefei-
to. Disse que tudo foi devido a
desastrada administração do
ex-prefeito,"mas peço a união
de forças políticas para luta-
rem pelo desenvolvimento do
município" Nonato revelou
ainda que existe os favoráveis
e os contrários ao prefeito,"-
mas esperou que haja cons-
ciência e bom senso para o
crescimento do município".

Acentuou que existe dispo-
nibilidade de recursos para o
desenvolvimento da cidade "te-

nho conversado com o gover-
nador para conseguir benefi-
cios, pois é obrigação minha
onde tive grande número de
votos independente da ação
do prefeito assim estou levan-
do ao povo a minha preocupa-
ção".

Finalizando, Nonato Lopes
lembrou que ajudou a recupe-
ração do hospital e de uma es-
cola e vai agora trabalhar para
resolver a situação de várias
ruas da cidade que necessitam
de melhorias e "isso 

demonstra

que estou preocupado com a
situação de São Sebastião do
Uatumã",finalizou.

A solicitação
do deputado

comunista, Eron
Bezerra,

justifica-se no
fato de que

à Assembléia cabe
o dever

de fiscalizar atos
do Poder

Executivo e
supostas

irregularidades
contra os

administradores
de órgãos

públicos.

Portando farto material
comprovando irregularidades
e embasailo nos artigos 28 e
59 da Constituição do Estado
do Amazonas,o deputado e lí-
der do PC do B.Eron Bezerra,
está solicitando através de re-

qucrimcnto a Mesa Diretora
da Assembléia que convoque-
o secretário de Fazenda. Sa
muel Hanan, para prestar es-
clarccimcntos sobre denún-
cias em torno de sua partici-
pação numa suposta remessa
de dólares para o exterior e
outras praticas ilegais.

O requerimento de Eron
Bezerra, ao Legislativo, justifi-
ca-se no fato de que a este
Poder cabe o zelo de fiscali-
zar os atos do Poder Executi-
vo, tomando medidas cabí-
veis contra os administrado-
res que vêm colocando sob
suspeita as atribuições destes
órgãos.

Pelo fato do secretário de
Fazenda gerenciar o orça-
mento de mais de R$
2.000.000,00 e ser acusado
de práticas ilegais de favore-
cimento eleve, segundo Eron
Bezerra, ser feita uma apura-

çào ágil e com muito rigor.
Embasados nestes dados está
solicitando através de reque-
rimento a convocação do se-
cretário Samuel Hanan,da Fa-
zenda Estadual, para que de-

ponha neste Poder, e tam-
bém, possa apresentar fatos
diferentes daqueles que ele

possui em mãos, divulgados
na imprensa local e que está
devidamente protocolado no
Ministério Público.
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O secretário da Fazenda Samuel Hanan poderá ser com m ado a prestar
esclarecimentos na Assembléia

Documentos

O parlamentar apresentou
aos deputados presentes os
documentos devidamente ca-
rinibaelos pelo consulado bra-
sileiro nos Estados Unidos,

protocolados com selo e to-
elas as garantias ele autentici-
dade. dando conta ele que o
secretário ele Fazenda Samuel
Hanan é membro ela Lázaro s
Metal a empresa que controla
a Holding Silex Trading. Estes
documentos comprovam que
O senhor Samuel Hanan per-
tence ao grupo de empresas

que vendeu os veículos Ex-

plorcr superfaturados para a
Secretaria de Segurança, do
Governo elo Estado.as chama-
elas "Manduquinhas".

Afirmando que a farça esta-
va desmascarada, o deputado
elencou outros documentos

que mostravam um acordo
assinado pelo senhor Juarez
Barreto à custa ele alguns mi-
lhões de dólares para que re-
tirasse a denúncia contra o
senhor Samuel Hanan. Neste
documento, afirma Bezerra,

Juarez Barreto declara que Sa-
muel Hanan havia saído ela
Holding Silex Trading no ano
de 199 \. contudo, outro do-

cumento. uma certidão ela Ju-
cea de Sào Paulo, datada de
1996.dava conta da presença

elo senhor Adroaldo Moura
como dono. acionista e dire-
tor desta empresa. Diante
desses fatos, afirma que nào
se pode mais fazer nenhuma
contestação em defesa do se-
cretário por parte elos depu-
tados.pois estes documentos
sào originais e apresentavam
o aporte do consulado brasi-
leiro nos Estados Unidos.

Com estas provas apresen-
tadas o deputado comunista
afirma que nào resta outra al-
ternativa ao senhor governa-
dor Amazonino Mendes, sc
nào.exonerar o senhor Sa
muel Hanan, do cargo de se-
cretário ele Fazenda

Avião

No rol de acusações, o h-
der do PC elo B apresentou,
também, o Diário Oficial do
Estado dando conta de que o
Instituto de Desenvolvimento
Agropecuário do Amazonas (-
leiam) realizou a compra sem
licitação de um avião, por
uma quantia estipulada em
mais de R$ 25().()0(),()().

Completando as irregulari-

dades,este órgão publicou
uma portaria esclarecendo

que estava dispensando ;•_ liei-
taçao ela compra ela aerona-
ve,porque o valor correspon-
dente.ultrapassa o estipulado

pela carta-convite.

Pelas normas da Legislação
vigente.segundo o deputado,
apenas serviços ele notório
saber ou quando e impossível
concorrência pode ser dis-

pensada a licitação e a lei fa-
culta, ainda, a criação ele re-

gras que vai de carta-convite,
tomada ele preços até chegar
a licitação pública ele acordo
com o valor a ser estipulado.

Eron fez críticas ao jurista
elo leiam, que simplesmente,

por achar que o valor era
considerado alto para Carta-
convite dispensou a licitação
e contratou uma empresa de-
nominaela de Aeronáutica
Neiva para fornecer o avião

para este órgão pelo valor de
R$ 250.000,00.

Eron lamentou a forma de
como o dinheiro público, ou
seja, do contribuinte, vem
sendo tratado pelos adminis-
trade.res desse Estado, com
farra,absoluta farra e sem ne-
nhum respeito à Legislação.

(RN)

Assembléia estará no Fórum da Alça
l lira elctogtção parlamentar ek>Ama-

zonas, representada pelos deputados
Manex-I Maneca Neto (PFL) e- Miguel
Biango (PMI)B),estará participando a
partir ek) próximo eüa 13,em Helo He**
zonte, eto Feirum ele Debates sobre a
Área ele livre (iméitio elas Américas -

Akucngrossanek) a representai-*) ama-
zunense que contará com e> engenhei-
to José Nasscxpresielente cia federação
elas Indústrias elo Estack) elo Amazonas,
empresários e autoridades econômicas.

Nessa importante reunião ela Alça,
em Belo Horizonte.no período «Je 13 a
16os deputados Maneca Neto e Migud
Biango estarão formando ao lado dos
defensexes para ejue a Área ele livre Co-
mércio das Américas nâe> seja implanta-
da ele imecliato.poique seria prejudicai
ae> Brasil,em função de não estarmos

preparados a nível de tecnologia, a
exemplo ek» Estados l Jràdos e Citnadá,

que seriam favorecidos e abexanhariam
com tranqüilidade o grande mercado.

Ao justificar sua ausência durante a
semana que vtm ek) plenário da Assem
bléia Legislativa do Estado, juntamente
com a do deputado Migud Biarçp o H-
der do PFL na ALEconsiderou esse R>
mm de fundamental importância para a
vida econêmica nacional e particular-
mente pura o nosso paique industrial.

Maneca é inteiramente fkvorávd àAl-
ca, composta por 34 países das Améri-
cas (menos Cuba), mas se posiciona
contrário à sua imediata insta_ação pelas
razões já expostasjcontrariando ex dest>
jos dos Estados Unidos e Canadá,países
com aha tecnologia que defendem a
sua implantação imediata, cerni uma
grande vantagem se*re os demais pai-
ses das Américas, que ainda não pos-
suem tecnologia para concorrer com
os dois países clesenvohidosque incor-

poram o grupo ek*. países ricos.chama-
ck> Grupo dos 7.

Só cm 1003

O depuado,ae> situar a importância
do Fórum de Belo Horizonte.e emde o
Brasil deverá tirar uma diretriz para a
reunião condusiva da Aka programada
para outuhro em Santiago.com a parti-
eipae^io elos chefes de gjwxnos c cm

W^M; *í£ 
yM UM

___________¦ ^_____________________________r 
'^^

L__mt_____\ mm'__f!/_w,_ts |

Fm HonR-BH-fr' <!_____

Ia IP^ffil
- ^j4^| ________.Tr/ /frafl

Os deputados Maneca Neto (PFL) e...

... Miguel Biango (PMDB)
representarão o Legislativo amazonense

na reunião da Alça

presários ele todos e* países envolvidos
ne> sistema,garantiu ejue a representa-

ção parlamentar do Amaa_nas,ficará ao
laek) dos ejue entendem que a imediata
implantação elaAlcaoião será bem para
oHcsiil

A idéia dos Estados Unidos e Canadá
é efetivar ele imediato a instalação da Al-
curas «> Brasil já com o apok> ela Aigen-
tinapaíses sem nenhuma dúvida líderes
na América Latina.lutaião para adiar es
sa implantação para 2.003 am a sua
consolidat^o para 2.005 a fim de que
os países latinos tenham tempo para se
adequarem tecnofogicamente e pos-
sam concorrer de certa forma com es
Estados Unidos e Canadá e não ficarem
kxa do mercado.

I)isse,também,que de acudo com
sua disponibilidade, juntamente cem

Miguel Biango, tentaráo .participar ele

grupos de trabalho no Fórumque esta-
rá elividklo em vários segmentos como:
acesse) ao mercado;padrões e barreiras
não tari-ãrias ao cxmérckximpertância
do setor primário e outros.

Particularmente.o deputado tentará

participar dos grupos de trabalho onde
as discussões giram em tomo ela Defesa
ela (_oncorrência;compras governa-
mentais e serviços.

Inevitável

A instalação daAlca é inevitávd"iras
nào ja para o próximo ano exmo desc-

jam os Estados Unidos e Canada.Com
isso não podemos conoonlar poique é

prejudicai ao nosso ftiís e vamos lutar
exm todas as forças para adiar esse pio-

cedimento"afirmou.
\foltou a afirmar que a Alça é uma ne-

cessidade para os países da América a
fim de que possam concorrer em igual-
dade de ooadtata exm ex» países que
integram a União &nopéia,mas eleve-
mos discutir cem determinação o me>
mento adequado da sua implantação,
exatamente em função elas diferenças
de tecnok .gias entre os seus integran-
tes.

Foi categórico cjuando afirmou que"no 
momento não contamos com

uma tecnologia avançada para aprovar
a implantação em 98 ela Afca,pois será-
mos tragados petos países cem tecno-
kigia avançada,como Estados l Inkk» e
Canadá,que estàe) de olho no grande
mercado e,ce>m isso, nào pexleme*.
coneoRkir .finalizou
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Amazonas e Patagônia unidos no turismo
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No encontro hoje
de todos os governadores da

Amazônia e da Patagônia, em
Brasília, será discutido

e colocado em prática um
intercâmbio intenso na área

turística, entre as duas regiões.
Além de linhas aéreas diretas que

serão criadas, haverá
a assinatura de um Protocolo

de Intenções, tudo sob
o comando do vice-presidente,

Marco Maciel
O vice-presidente da Kc

publica. Marco Maciel rcií-

ne-sc boje num encontro

com todos os governado-
res da Amazônia e ela Pata-

gónia. O encontro foi arti-
culaelo pelo deputado te
deral amazonense. Atila
Lins ( PFL ) qua nei o ai nei a

cra presidente da Comis-
sao ele Relações Exteriores

ela (amara Federal.

elo as linhas mestras e o

Protocolo dc Intenções,

que sera assinado pelos
governadores, em desta-

que o governador Amazo-
nino Mendes, que está
sendo considerado uma
elas presenças mais impor-
tantes do encontro, por
ser o mandatário do maior
Estado da Federação

Adiantou ainda Atila
Lins. que sera em Manaus

a segunda reunião elos ge>-
vernadores da Amazônia e
ela Patagônia. Essa articu-
laçao que estamos fazendo

ha algum tempo. ce>m
apoio elo embaixador dl
Argentina e que teve logo

BO primeiro momente) e>
aval elo vice-presidente

Marco Maciel, que sabe

perfeitamente que o Ama-
zonas, essa imensa reserva

biológica, tem c|iic se de-
scnvolvcr no mais curto

espaço ele tempo possível,
com a Patagônia que será
considerada como uma re-

gião paralela, fazendo com

presidente Marco Maci
o de lazer com que haja
um intercâmbio intenso na
área turística, quando sc

pretende que todos os pa-
cotes turísticos ele turistas

que visitem a Patagônia.

sario que tambem seja
apoiado um fator prepon-
derante que é o turismo",
afirma Atila Lins.

Considera ser esta uma
reunião preliminar, com
Marco Maciel ja repassan-

as duas. principalmente
com Manaus, onde dentro
cl c poucos dias estará
sendo inaugurado um es-
critório elo Mercosul pe-
lo vice-presidente. Marco
Maciel (MJ)

Festival aguarda vinda
de milhares de turistas.

APRESENTA:

DIA 22/02 • SÁBADO
BANDA "CAPIM 

CANELA1
A MELHOR BANDA DE FORRO DO BRASIL.

COM O SHOW ESPECIAL NO "SUÁ 
SEM DÓ'

II

E DIA 20/02-DOMINGO
TEM MAIS BANDA "CAPIM 

CANELA'
NO HARAS DO MANDACARU
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A ÚNICA CASA Dí FORRO OE MANAUS

(ia Cidado Novn
do do sou coração
oos 981-7736
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PAIXÃO NACIONAL

O encontro foi articulado pelo deputado federal amtizonen.se. Átila Lins. quando era

presidente ila Comissão tle Relações Exteriores da Câmara Federal

Câmara fechada

por ingerência
da justiça

Os trabalhos legislativos

na Câmara Municipal ele Pa-
rintins estão suspensos, por
culpa exclusiva da justiça
amazonense, pela sua cons-
tante ingerência em assuntos

que não sao ele sua compe-
téncia .A acusação e elo ele-

putado Geraldo .Medeiros (-
PTB) que se confessa estarre-

cido com a justiça no país.
lembrando a recente penali-
dade imposta ao Banco do
Brasil, no Maranhão, quando
foi autorizado por um juiz o

pagamento de uma milionãria

indenização, alem da enxurra-

da ele liminares concedidas

contra a venda ela Vale do Rio
Doce.

Para o eleputaelo.no Amazo-

nas também não existe exce-

çào.com o Tribunal ele Justiça
impedindo o funcionamento

normal elo Poder Legislativo

de Parintins. razão pela qual a

maioria elos vereadores deci-

diu pelo fechamento das por-
tas daquela casa Legislativa.

Está fechada a Câmara, mas

os vereadores continuam em
vigília dentro elo prédio, po-
rém durante esse impasse nâo

será discutido ou aprovado

requerimentos, indicações,

balancetes e tantos outros as-

suntos de interesse do povo e

admito que aqueles parlamen-
tares que estão desmoraliza-

dos pelo prefeito e a justiça,
estào com a razão'.

Disse ser uma situação que
terá repercussão negativa no

Estado e até à nível nacional,

em um municípie) que é tido

come) ponto de referência do

folclore amazonense e de

muita tradição na educação
básica de seu povo. Volto a

dizer que toda essa situação

foi provocada pela constante

ingerência da justiça em as-
suntos da Câmara e aqui fica
o meu protesto contra os abu-
sos na concessão de limina-
res. que até facilitam os des-

mandos dos prefeitos.

Como acontece toclos os anos.
O Festival Folclórico ele Parintins.
com toela sua magnitude e hele-
za.espera I visita ele milhares ele
turistas no més de junho, que
aportarão na Ilha Tupinamharana
para verem ele perto o encanto e
rcsplcnelor do Boi Kumba A in
formação é elo deputado Eneas
(lonçalves (PPB) que define ser a
festa uma das mais populares elo
pais. que resguarda a cultura ela
terra e resgata a cultura elo nosso
inelio. tido ate bem pouco tem-
po como mendigo, pohrctao c
desprezado, síndrome e|uc carac-
terizava DOMO povo

Lamentou que a Embratur-Em-
presa Brasileira ele Turismo. Mi-
nistério ela Cultura e tantos ou-
tros organismos nacionais, ainda
nào estejam comprometidos com
esse festival grandioso, que criou
asas e extrapolou as fronteiras elo
Amazonas, conquistando o Brasil
e assumindo dimensões gigantes-
cas diante elo mundo ."<) resgate
do inelio c sua cultura, a beleza
daquele festival e os encantos ela
terra parintintim.associada ao ca-
lor ele sua gente.continua atraiu
elo personalidades do pais e exte
rior que já confirmaram suas pre-
Knças este ano'

Lembrou qae este ano. virão a
Parintins turistas _ücmícs,japonc
ses. noruegueses, suecos, france-
ses. argentinos e de outros pai-
ses. Além elo jogador ele futebol

Edmundo.O animal estará pre--
sente o senaelor Antonio Carlos
Magalhães, presielente elo Senado
e.coni ele. dezenas ele senaek)res
ela Republica, deputados federais
e ministros A Vasp.Tavaj. (uras-
sol.Taba C outras empresas a
reas aumentarão <> númeq
seus vôos a fim ele atender a eles-
comunal demanda local .garan-
tiu.

Poreni.no entender ele Enéas
(lonçalves.mesmo a elespeito ela
grandiosidade ela festa, ela ainda
nao esta recebendo as devidas
atenções elos orgaos federais."Se
nào fosse .1 interferência elo go-
vernador Amazonino Mendes, o
ministro ela Cultura nào teria li-
berado os RS 2S(> mil para ajudar
os bunibas Garantido e Capricho-
so .F.m sua analise.uma festa co-
mo a ele Parintins necessita ele
apoio financeiro para poeler
acontecer.mas isso ainela nàe> es-
ta ocorrendo.'Somente depois
que o Grupo Carrapicho fez su-
cesso na França, foi que os ama-
zonenses e os brasileiros passa-
ram a admira-la .ironizou.

Fm seu pronunciamento.o de-
putado teve o apoio ele vários
parlamentares, que reconhece-
ram a necessidade ela junção ele
esforços municipais, estaduais e
federais,para coutribuit ceun !
aquele evento com o objetivo ele
crescer e' assegurar o espaço que
a historia lhe reserva

Michiles quer proteção
às plantas medicinais

Em sessào plenária, o eleputaelo
Humberto Michiles (PPB) confir-
taOH que esteve em Brasília partici-
pando da cerimônia ele filiação par-
tidària elo deputado Paudcmey Av e-
lino. ao Partido ela Frente Liberal (-
PFD.ato que toi prestigiado por va-
rias personalielades nacionais. Disse

que Paudemey trocem ele sigla par-
tidària. mas com a anuência e sim-
patia do governador Amazonino
Mendes que. juntamente coin poli-
ticos mais representativew ele) Ama-
zonas, levaram-lhe os votos ele
boas-vindas ao partido que mais
cresce no pais.

Segunde) e> eleputaelo. Pauelemcy
Avelino é um parlamentar atuante
junto aos ministérios, obtendo re-
cursos para serem injetaek)s nos
municípie» amazonenses para e-sti-
mular a produção, saúde, eelucaçàe)
e saneamento básico Tudo isso pa-

ra ver nossa gente mais feliz/Disse
ainela que Pauelcrncy e um político
respeitado e reconhecidamente ele
maior influência junto aos prefei-
tos elo interlanel amazonense

Durante a cerimônia ele filiação.
as autorielades presentes rese>lve-
ram indicar seu nome para dispu-
tar o Senado ela República nas prev
ximas eleições Com o apoio elo
g« >v ernaek )r Amazonino Mendes .na
opinião de Michiles. Pauelemcy
tem noventa por cente) ele ce>n-

quista asseguraela. *
Em seguida. Michiles anunciou

que apresentou à Mesa Diretora
ela Casa. requerimento no qual
pretenele convocar o pesquisa-
dor. Frederico Arruda, para com-
parecer à ALE e falar se>bre a ri-
queza ele missa fauna e flora ama-
zônica.uma das mais ricas do pia-
neta em espécies
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. Suframa fará manutenção do DI
Manaus participa de

Workshop de Turismo
O projeto .Manaus Quase

dc (iraça 
".está 

sendo conside-
rado em São Paulo um progra
ma vitorioso ele captação ele
turistas Agentes de viagens de

^odo 
o Pais que participam ele

^n workshop promovido pe-
la CVC Viagens operadora
oficial do Manaus Quase de
(iraça"- para cerca de 7 mil

profissionais de turismo.no
Ibirapucra. vêm o pacote co-
mo um sucesso por conseguir
atrair mais ele Soo turistas
num período de baixa estação

para uma cidade que estava
há anos fora dos roteiros de
viagens do País.

O pacote está sendo mos-
trado no estande elo Amazo-
nas. montado na bienal elo Ihi-
rapuera F o maior elo evento
Duas lojas ele artigos importa
dos com filiais em Sao Paulo

•MTI.quc 
representa a marca

Inasonic e a Videotron. que
representa a JVC participam
com aparelhos da linha Home
Teather (telocs) e oulros equi-

pamentos eletrônicos moder nais

nos vendidos na ZFM.CociCS
indígenas e fitas do festival
folclórico de Parintins e de

paisagens ela Amazônia, trans-
mitidas em vídeo.fazem do cs-
tanele elo Amazonas um dos
mais visitados ela exposição

Isso indica a boa receptivi-
daele elo projeto explica o as-
sessor especial ela presidência
da Associação Comercial elo
Amazonas (ACA). Diniz Ale-
xandre Pereira, que participa
elo evento O subsecretário de
Industria.Comercio e Turismo
elo Amazonas Rômulo de Pau-
la Nunes.tambem participa da
exposição

O vvokshop foi aberto hoje.
as lOh.e que encerra amanhã,
as I9Ü () evento e promovido
pelo terceiro ano consecutivo

pela CVC Viagens com objeti
vo ele mostrar para agentes de
\¦ianges de Sao Paulo. Rio de
Janeiro e Minas Gerais - prin-
cipais emissores turísticos do
Pais todo o roteiro ele via-
gens nacionais c internacio
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Aumento de tarifas provoca

alta de 1,08% no ICV

As obras de recuperação do Distrito Industrial já foram iniciadas em «/^ÍSS de *,
quilômetros de meio fio, drenagem superficial e desobstrução de bueiros P

Sào Paulo - Os reajustes
das tarifas de telefone e ener

gia. no mês de abril, pressio-
naram o índice do Custo ele
Vida (ICV). no município de
Sào Paulo que teve alta ele
1.08".,, uma taxa 0.SK ponto
percentual superior a apura
da em março pelo Departa-
mento Intersindlcal de Esta-
tística e Estudos Socio-Econo-
micos (Dieese)

Os serviços ele telefonia,
com aumento ele SI",, c de
energia elétrica, com reajuste
de 7,33% foram responsáveis

por 0.81 ponto percentual
no índice. Os outros grupos
de despesas contribuíram
com apenas 0,27 ponto per-
centual.As maiores aumentos
foram dos grupos habitação

(3,72%), recreação (1.83%) e
saúde (I.I9%).As principais
quedas foram registradas no
grupos alimentação (-()..$3%).
despesas pessoais (-0.1 |"„) _¦
equipamentos domésticos (-
0,09%).

Segundo a economista
Cornélia Nogueira Porto.su-

pervisora do ICV, apesar do
índice de abril.de 1,08%, ser
mais do que o dobro do re-

gistrado em março (0,50%),
os preços tendem para a esta-
bilidade."Sc as tarifas de tele-
fone e eletricidade não tives-
sem apresentado variação o
índice seria de 0,27%", afir-
mou. prevendo uma pequena
queda da inflação em maio.

Outro dado que mostra es-
ta tendência de estabilidade,
explicou.é que HO"., dos itens

ram entre -3.""',, e cS"„. com
diferença ele Hl pontos per-
centuais entre seus extremos,
comportamento semelhante
ao verificado no més de mar-
co

Os aumentos de abril, pc
saram para famílias com
maior renda Para o estrato 1.

que abrange aqueles com
renda media de RS 377.49,a
variação elo ICV foi de ().82"„.
inferior a ele marco que foi
ele ().y()"„.Já o estrato 2. para
famílias de renda media de
RS 934.1"*.o aumento foi de
0,98%, maior do que o índice
ele março de 0.56% e para o
estrato 3. englobando rendi-
mentos médios ele RS
2.^92.90. a alta foi de 1.18%.
o triplo da verificada no mês

passaelo.de 0,39%.
No acumulado do ano.a in-

fiação e de -i.ll",, _¦ desde ju-
lho de 1996. época em que o
Dieese adotou as novas pon-
deracôes para o ICV. a varia-
cão e ele ~.SH"„. 

\a analise

por grupos de despesas, em
abril. e> gasto com alimenta-

çào. recuou 0,33%, depois de
uma alta de 2,()-T"„ no mês an-
terior. Os produtos in natura
e semi-elaborados tiveram va-
riação ele -0.81% e alimenta-
çào fora do domicílio queda
de 0.22",,. O aumento do gru-
po habitação (3."72"„) foi
principalmente conseqüên-
cia da alta das tarifas. No gru-
po vestuário, a chegada da
meia estação influiu pouco
ainda nos preços das roupas

que tiveram variação de

A Superintendência
da Zona Franca de Manaus

(Suframa) assumiu de vez as
responsabilidade de manutenção

do Distrito Industrial (DI).
A informação foi transmitida

ontem, pelo superintendente em
exercício George Tormin, durante
entrevista coletiva. Tormin falou

ainda sobre a construção da
Estação Aduaneira Interior

(EADI) e da instalação do novo
software versão 2.0 PL-1.

pesquisados em abril varia- 0,35",,.

Itaú compra subsidiária
do ex-Bamerindus

Brasília - O Banco Itaú pa-
gou um ágio de aproximada-
mente R$ 300 mil para ficar
com a subsidiária integral do
antigo Banco Bamerindus em
Luxemburgo, segundo infor-
maram fontes do Banco Cen-
trai. Considerado ainda o va-
lor do patrimônio líquido po-
sitivo da instituição, a opera-

ção toda envolveu uma quan-
tia dc cerca de R$ 10 mi-
lhões, acrescentou a mesma
fonte.

O Departamento de Orga-
nização do Sistema Financei-

f ro (Deorf) do BC explicou

que o negócio foi fechado
com o Itaú porque o Hong
Koifig and Shangai Banking (-
HSBC). que assumiu as ativi-
dades bancárias do antigo Ba-
merindus no País, nào quis ti-
car com a susbsiária dc Lu-
xemburgo. Diante da falta de

interesse do HSBC,a interven-
toria do Banco Central no
banco paranaense foi então
buscar no mercado outros in-
teressados.

Ainda segundo o Deorf. os
recursos decorrentes da venda
da subsidária não vão ter im-
pacto nas reservas cambiais
brasileiras. É que o dinheiro pa-
go pelo Itaú, explicou o Deorf.
vai diretamente para o Banco
Bamerindus em liquidação ex-
trajudicial, ajudando a levantar
recursos para pagar os passivos
da instituição.

A autorização para que o
Itaú cténprasse 1(X)% das ações
do Bqhco Bamerindus do Bra-
sil A Luxembourg SA foi publi-
cada ontem no Diário Oficial A
expectativa é de que.com a
venda, ao Itaú. a subsidiária do
Bamerindus em Luxemburgo
logo troque de nome.

Segundo Tormin.a Suframa ele-
cieliu fazer a manutenção ilo Dis-
trito porque a infra-estrutura ela
area se encontrava em total aban-
dono A limpeza elo Dl vinha sen-
elo ele responsabilidade da prefei-
tura municipal, mas ha três anos
nào recebia qualquer atenção.
Tormin disse que a autarquia fez
vários apelos a prefeitura.mas es-
ta não tomou nenhuma posição

Cafeicultores terão
8,5 anos para
pagar dívida

Belo Horizonte - O Conselho
Deliberativo de Política elo Cate
aprovou ontem a renegociaçào da
divida da produção Os cerca ele
l SS 850 milhões que o segmento
eleve, elevem ser pagos em sete
anos. Ha 18 meses de carência A
medida toi anunciada ontem pelo
ministro ila Indústria e do Comer-
cio. Francisco Dornelles. após reu-
niâo em Helo Horizonte Dornel-
les informou ainela que o governo
vai deixar disponíveis RS 250 mi-
lhões para financiar a colheita.

0 dinheiro so poderá ser toma-
do em 30 dias. Até lá. integrantes
elo CDPC acertarão com o Conse-
lho Monetário Nacional as taxas a
serem utilizadas. Cada produtor
poderá obter RS (><)<) por hectare,
sendo 60",, no ato e 40% um mês
depois Com relação à dívida total.
a.s taxas de juros serão definidas
até a próxima reuniào do CDPC,
no início de julho em Santos. Dor-
nelles disse que nesse encontro
elevem ser definidos os recursos
para pré-comercializaçào ela safra
1997/91 e para o custeio da pró-
xima safra

Solúvel sem subsídio

O ministro afirmou que nào
vai haver qualquer subsídio para
a indústria do solúvel O segmen-
to pediu ao presidente Fernando
Henrique Cardoso a liberação de
produto dos estoques oficiais ao
mesmo preço do mercado inter-
nacional de café robusta, atual-
mente mais baratos. Dornelles dis-
se que está sendo estudada uma
medida que satisfaça os indus-
triais e acalme" os produtores de
conillon. semelhante ao robusta
africano

O conselheiro R^ii Que>roz.pre-
sidente üa Comissão de Café 'da
Confederação Nacional da Agri-
cultura, afirmou que até a 

'próxi-

ma reunião do CDPC o assunto
deve estar resolvido Dornelles
disse que o governo mantém a
meta de elevar em ISS 100 mi-
lhòcs (cerca de 20"/,,) a venda ex-
terna ele solúvel neste ano

sobre o assunto A demora fez
eom que a própria Suframa assu-
misse esse compromisso". co-
mentou

Tormin informou que foram
contratados os serviços ele uma
empresa privada para a recupera-
cao das avenidas.meio-fio e esgo-
tos.A empresa ja iniciou as obras
nas avenidas Buriti. Guafuba.
Mogno,Solimões e Ipê.O projeto

ele recuperação do Dl prevê jH
quilômetros de limpe/a de meio
fio. drenagem superlici.il •¦ de
sobstruçao de bueiros

outro problema enfrentado
pela Suframa e o estacionamento
irregular ele container 00 Distrito
Industrial e invasão de terras do
Distrito Agropecuário Tormin in-
formou que tambeni ser.io con
tratados serviços particulares pa-
ra regularizar a situação Fie reve-
lou que a autarquia devera gastar
cerca ele RS | nulhao/ano somen-
te com o serviço de vigilância
nos distritos Nossa intensao e
montar unia estrutura com " 

i u
gilantes. quatro veículos c «is
postos fixos .comentou

Bmmçêo Aduaneira Interior

O superintendente em exerci-
cio da Suírama. (ieorge Tormin.
tambem comentou sobre a im
portãncia da instalação ela Fsta-
çao Aduaneira Interior- EADI, Na
opinião de Form i na estação faci-
litara as operações da Receita Fe
deral.pois atualmente o Porto de
Manaus nâo tem capacidade para
armazenar a quantidade de mer
cadorias Importada».

Tormin comentou que o servi
ço prestado pela FADI sera pare-

i klo om o torneado pelo Fntre-
posto lntcrn.icion.il da /ona
Franca de Manaus FI/OF A KA-
Dl permitira o armazenamento
ele mercadorias por tres anos A
estação devera oferecer o serv iço
por um iireco inferior ao cobra-
do pelo FI/OF". explicou Se-
gundo lôrmin.a construção da
estação esta orçada em RS .4 mi-
lhoes Fie ilisse que a FADI sera
construída numa area ile I "00

hectares _¦ sua inauguração esta
prevista ponjotüa 10dc maio

lii/t,rnuttiz<nih,

<¦ >turo assunto abordado na co-
letiva foi a instalação do softtt.iiv
versão iii d<> PL-1.que agilizará
o processo de recolhimento de
sugestões das empresas (ieorge
Tormin explicou que esse novo
serviço tem a capacidade de im-
primir todas as solicitações e me-
canismos de correção dos docu-
nienios das empresas Com o no-
vo sistema, os processos serào
realizados em menos de seis ho-
ras garantiu O sistema entra cm
vigor na próxima semana e as
empresas interessadas devem en-
caminhar sc ao auditório da Fu-
capi para receberem os disquetes
ele inst;'ação do programa
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O consórcio Valepar, liderado pela CSN, arrematou a Vale no leilão mais ainda não assumiu a companhia. O TRF decide
hoje se o leilão foi válido ou não.

A presidente do Tribunal
Regional Federal (TRF),

desembargadora Tânia Melo de
Bastos Heine, deverá decidir hoje

se cassa ou não a liminar
concedida pela juíza Valéria
Medeiros de Albuquerque, da

9aVara Federal, que suspende os
efeitos do leilão de privatização

da Companhia Vale do Rio Doce e
inviabiliza a transferência de

ações da companhia a seus novos
donos, o Consórcio Brasil

Rio - A liminar foi conte-
dida por volta das 18h dc ter-
•ça-íeira quando o leilão ja ha
via sido realizado. Os advoga-
.dos do Banco Nacional de
¦.Desenvolvimento Econômico

c Social (BNI)KS) decidiram
'apresentar o recurso hoje no
TRE

' A advogada Maria Tereza
Nogueira, contratada pelo
BNDES, confirmou que a li-

'minar, referente a ação popu-
lar ajuizada pelos advogados
Luiz Carlos Sigmaringa Sei-

STF julga ações de
¦! inconstitucionalidade

Brasília - O Supremo Tribunal
, Federal (STF) devera julgar ainda
hoje a liminar de uma Ação Direta
de Inconstitucionalidade (Adiu).
impetrada pelo PSB,PTe PDT.que
constesta o processo de privatiza-
ção da Companhia Vale do Rio Do
ce. Segundo alguns ministros do

^Supremo.essa ação apresenta argu-
**mentos bastante consistentes.com

boas chances tle ser acatados Caso
seja concedida a liminar, pode ser
anulada a transferência das atoes
da estatal para o Consórcio Brasil

Também está na pauta de hoje
do STF o julgamento do mérito da
Adin que questiona a privatização'._ 
da l'simüias. cm 1991. Impetrada'. 
pelo PSB, a ação argumenta a in-'. 
constitucionalitlade de vãrios arti-

; gos da Lei 8 03 l/9() que cria o Ptx>
1 grama Nacional tle lXsestatizaçào
; (PND). Se essa argumentação ior
í acatada, todo o prxKesso de priva-

tização realizado desde 1991,intiu-
! sive o leilão da Vale.serã considera-

j do irregular e pode ser anulado.
(> julgamento do mérito da Adin

i da Usiminas só entrará em pauta

f' 

l o julgamento da liminar da
sobre a Vale Esta Adin afirma

t> governo não poderia ter mo-
ado.por medida provisória

(MP).a lei do PND.na parte que se
refere ã propriedade de empresas

j desestatizatlas.A Constituição prot-
bc desde 1995 regulamentação.via

| MRdc artigos da Constituição ja
; modificados

j No caso, os advogados tios par-
I tidos de esquerda afirmam que tv
; sa alteração na lei do PND. que
; -permite a empresa estrangeira de-

j ter 100% do capital tle uma em-
i desestatizada. regulamenta a

[emenda constituicioiial n" 6. de
Il9V*).Essa emenda é a que permi-
Be apenas que empresas brasilei

¦as. constituídas no Pat». podem¦lorar o subsolo

xas e Luiz Eduardo Greeng-
halg. e a que mais preocupa,

porque preconiza a suspen-
são dos efeitos do leilão .No
final da tarde,em seu escrito-
rio, a advogada ainda estuda
va o recurso.

Na ação popular, os ativo-

gados alegam que, para ser

privatizada, a Vale do Rio Do-

ce deveria ter publicado.em
diários oficiais, «-**. balanços

econômicos c financeiros da
companhia, com demonstra-
tivos dos últimos cinco anos

de exercício. Esta seria uma
exigência da Medida Provisó-
ria 1481. que alterou a Lei
8.031/90. Segundo a ação. a
companhia deixou tle publi-
tar os balanços relativos a
1992.1993 c 1996.

Os advogados do BNDES
alegarão que. como a Vale do
Rio Doce é uma sociedade

anônima.com capital aberto,
seus demonstrativos são pú-
blicos. embora não sejam ne-
tessariamente publicados em
tliãrio oficial A Vale nào c
um jpaçote do governo, mas
uma sociedade de capital
aberto, em que as informa-

ções s..«> acessíveis*'. argu
mentou Maria Tereza.

Hoje. a partir das IJh, o

plenário do TRF. composto
de 18 desembargadores, jui-
Sara cinco agravos regimen-

tais contra decisões da presi-
dente do TRF,Tânia Heine.

que cassou nove liminares

contra a privatização da Vale.

desde o dia 29

Tânia Heine. disse que -

nào se pode trazer o problc-
ma político da privatização
da Vale para o Judiciário.que
deve verificar apenas a lega

lidade da venda. Ela afirmou

que os juizes devem se abs-
ter dos problemas políticos
e econômicos que envolvem

I venda, se abstraindo tle
suas convicções pessoais, pa-
ra poderem julgar com isen-
cao.

1'ara Tânia Heine. nada im-

pede legalmente que uma
nova enxurrada de liminares
seja despejada na Justiça, pa-
ra se tentar revogar os efei-
tos do leilão. Ela afirmou que

pretende analisar a liminar,
se houver recurso, com cui-
tlado. Ela criticou as ações
de última hora que impede

que a Justiça analise com

profundidade assuntos com-

plexos.
Tânia Heine admitiu que

decisões do Supremo Tribunal

Federal (STF) e do Superior

Tribunal de Justiça (STJ), so-
bre a constitucionalitlade no

programa de privatização do

governo, podem criar júris-

prudência.Ele recebeu ontem

o advogado André Felice.que

representa Greenhalg e Sei-

xas.autores da açào de que se
originou a liminar pendente.

Ele me disse que nào era

uma açào política nem ideolo-

gita.mas técnica .revelou.

Analistas têm dúvidas sobre
futuro da Companhia

São Paulo - A vitória
do Consórcio Brasil no lei-
lão tle venda de 41.7)%
das ações ordinárias da
Companhia Vale do Rio
Doce trouxe ao mercado
de capitais a certeza de
novo impulso no progra-
ma de privatizações do go-
verno. com o surgimento
de apostas sobre qual serã
a próxima grande estatal a
ser vendida pelo governo
(elétricas e telecomunica-

ções. principalmente a
Embratel). Do ponto de
vista do acionista minori-
tário. porém, hâ dúvidas
sobre qual será o destino
das ações da Vale e tam-
bém da CSN, empresa li-
der do consórcio vitorioso
no leilão de venda da esta-
tal.

Os analistas têm o con-
senso de que a caracterís-
tica principal do Consor-
cio Brasil é a aglutinação

de investidores especulati-
vos.com perfil financista,

sem tradição no ramo mi-
nerador. Para uma parte
desses analistas, este per-
fil é negativo do ponto de
vista do futuro da empre-
sa.Os minoritários, como
e padrão, devem ser agora

chamados para aumentar

o capital da CSN e tam-

bém da Vale. Cm grupo de

compradores com perfil
mais especulador tende a

ficar mais preocupado em

fazer dinheiro o mais rãpi-

do possível, até com a

venda tle setores como pa-

pel e celulose e ferrovias,

para tlar retorno ao capi-

tal investido". afirma um

experiente administrador

de fundos de investimen-

to.

Este grupo de analistas

de mercado está inseguro

em relação aos objetivos

estratégicos dos compra-

dores em relação ao futu-
ro da Vale. O Consórcio

Brasil é liderado pela CSN

e constituído por um gru-

po de fundos de pensão, o
Nations Bank e o Oppor-

tunity. O financista inter-
nacional George Soros
também estaria partici-
pando através do Oppor-

tunity. "Eles devem querer
ganhar dinheiro rápido e

isso pode ser bom ou

ruim para os minoritários

da Vale .avalia outro espe-

cialista.

O consórcio adversário,

liderado pelo Grupo Voto-

rantim. teria, em tese vín-

culos diretos com o setor

de atuaçào da Vale. Porém,

ponderam outros analis-

tas. traria uma administra-

çào mais fechada, familiar

para a Vale. "Haveria difi-

culdades de transparência

com o mercado. Por isso.

prefiro que Vale fique nas

mãos de especuladores

que sabem se relacionar

com o mercado. Agora,

eles tendem realmente a

vender ou realizar acordos

para fazer dinheiro rápi-

do .observa um analista.

I ma das áreas que de-

vem ser desmobilizadas

pelos novos donos da Vale

e o setor de papel e celu-

lose. Haveria acordos pre-
liminares para que a Com-

panhia Suzano de Papel e

Celulose venha a partici-

par do Consórcio Brasil

através da compra da par-
ticipação da Vale na Bahia

Sul. onde já possui o con-

trole. O receio dos acio-

nistas minoritários é que
o novo grupo controlador
adote uma política de es-

quartejamento da Vale.

uma política que acaba

prejudicando exclusiva-
mente os pequenos.

Mercado europeu
reage com entusiasmo

à privatização
Paris - O mercado finan

ceiro da Europa reagiu com
entusiasmo a privatização da
Vale do Rio Dote. Banqueiros
de Genebra e Paris acreditam

que a privatização da Vale
aponta para uma tendência
saudável do País. que e a am-

pliação do processo tle deses-
tatizaçào Essa tendência,
acreditam eles. deve alcançar
também setores como o das
telecomunicações, por exem

pio. A conseqüência imediata
disso, dizem eles, será o au-
mento significativo do fluxo
de investimentos diretos e de
capitais financeiros no Brasil.

Esses mesmos setores estão

prevendo uma rápida transfe-
rência do interesse dos invés
tidores. até então mais con-
centrados na Asia. para os pai
ses da América Latina.identifi-

cando certas prioridades no
continente, os já chamados
"cinco tigres latino-america-

nos". Esse grupo de países é
liderado pelo Brasil e dele fa-
zem parte a Argentina. Chile.
Venezuela e México. Esses se-
tores financeiros esperam

que os novos fluxos tle invés-
timentos possam permitir ao

governo combater de manei-
ra mais eficaz o déficit públi-
co. considerado como o cal-
tanhar de Aquiles da política
econômica do pais.

Os operadores europeus

estão convencidos que o au-
mento do fluxo de investi-
mentos na America Latina se
tara,em parte, em detrimento
da Asia.onde se prevê uma re-
tirada relativa de capitais.pois

a fase de forte crescimento

econômico parece ultrapassa
da.

Segundo eles. toda a coniu-
nitl.uk* financeira internado-
nal vinha acompanhando
muito de perto esse difícil

processo de privatização da
Vale do Rio Doce. adniitind<«dfc

que as dificuldades tle con^'
clusào nutriam um certo teti
cismo,pois entre os paises do
Mercosul e seus associados,o

processo no Brasil, principal
pais do bloco, estava mais
atrasado do que Argentina.
Chile e mesmo do Pcni.A de-
Citto relativa a Vale tio Rio
Doce contribui para apagar
duvidas e acabar com as hesi-
tações que ainda existiam jun-
to a investidores que temiam
um possível retrocesso na pri-
vali/ação em curso

Nào se espera, segundo
operatlores na Suica.que pos-
sa ocorrer uma grande valori-
zação, a curto prazo. das*A
ações da Vale do Rio Doce *

(R$ 32.00). mas o que se ima-

gina e um fortalecimento do
conjunto das operações relati-
vas ao Brasil, pois aumentou a
confiança nesse mercado.Ou-
trás medidas paralelas têm
contribuído também para es-
sa evolução favorável, citan-
dose na Europa a queda da
taxa do IOF que passou tle 7

para 2 por cento.

Na França, chamava-se
atenção também para o.s des-
dobramento.N que já estào
ocorrendo, graças a criação
desse novo clima de confian-

ça junto aos investidores.As

empresas brasileiras terão
maiores facilidades de encon-
trar parceiros no exterior ou
mesmo para levantar dinheiro

junto a bancos estrangeiros
fora do pais, ..,...,

CUT está preocupada
com destino da estatal

São Paulo - A Central Uni-
ca dos Trabalhadores acompa-
nhou com apreensão os pri-
meiros efeitos da venda da
Companhia Vale do Rio Doce

ao consórcio liderado pela
Companhia Siderúrgica Nacio-

nal.A interpretação inicial tle

que os novos donos poderiam
fazer mudanças substanciais

na empresa.com pulverização
de negócios, deixou insatisfei-

tos os dirigentes.

Além disso, lembrou o se-

cretário geral da central,João
Vaccari Neto, a venda da esta-
tal representara, inevitável-

mente, mudanças nos contra-

tos de fornecimento dos mi-

nérios hoje existentes, o que

pode afetar exportações e.

por conseqüência, a balança

comercial. Segundo ele.se de

fato houver redução das ex-

portações de minérios, o go-
verno terã de tomar novas

medidas para conter o aumen-

to do déficit da balança, medi-

das que afetarão a população
diretamente.

Vaccari duvida ainda que o

perfil dos compradores, que
contraíram considerável divi-
da para comprar a Vale, seja o
tle continuar investindo em
desenvolvimento regional, co-
mo a mineradora fez em mãos
do governo, 

'lem 
muito capi-

tal especulativo nesse negócio
e os novos donos nào vão se
interessar por assuntos desta
natureza'.disse.

O dinheiro arrecadado pelo
governo, disse o sindicalista,
vai "desaparecer 

no suposto
abatimento da divida interna",
como em outras privatiza-
ções, em detrimento das ne-
cessidades sociais do País. Ou-
tra parte deve seguir para o
BNDES e acabará na mào de

grandes indústrias, de acordo
com Vaccari. A única coisa
importante dessa privatizaçào
conduzida de forma irregular,

arrogante e autoritária é que a

população pôde ver cair a
máscara democrata do gover-
no Fernando Henrique Cardo-

so 
".disse. 

Para ele.a populari-
dade do governo nunca mais

será a mesma.

Governo apresentará pro
postas na reunião da Alça

Brasília - O governo brasilei-
ro pretende evitar o fracasso da
reunião para formação da Área
de Livre Comércio das Américas
(Alta), na semana que vem em
Belo Horizonte. Segundo diplo-
matas brasileiros, o governo vai
apresentar propostas concretas

para avançar a negociação da Al-
ca. que eliminará as barreiras co-
merciais entre os países do conti-
nente. inclusive os Estados Uni-
dos.O ministro da Casa Civil.Cló-
vis Carvalho, reúne hoje em Bra-
silia.com cerca de 20 empresa-
rios na Câmara Interministerial
tle Comércio Exterior para discu-
tir a posição brasileira na Alta

O governo dos Estados 1'nitlos
vem pressionando os 3-» países
americanos para acelerar a for-
maçào da Alta. como estratégia

para evitar a crescente influência

do Mercosul no comércio regio-
nal. Os países do Mercosul resis-
tem à tentativa tle antecipar o
cronograiua.que prevê o início
da integração comercial dos con-
tinentes em 2005.

Vm dos assuntos da reunião
do governo com empresários de-
verá ser a acusação do represen-
tante comercial adjunto dos Esta-
dos 1'nidos, Peter Allgeier.de que
0 Brasil nào aumenta suas expor-
tações para os Estados 1'nidos

por incapacidade de competir no
mercado norteamericano. O go-
verno brasileiro nào reagiu oti-
cialmente à acusação tle Allgeier.
mas empresários c assessores

graduados dos ministérios da In-
dústria. Comercio e Turismo (-
M1CT) e das Relações Exteriores
ficaram irritados com as declara-
ções do funcionário
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. Governo lançará pacote de
R$ 500 milhões em obras

Grã-Bretanha vai
trazer shows e espetáculos

teatrais para Manaus
Um acordo de parceria pa-

ra realização de eventos cul-
turais britânicos no més ele
setembro próximo, quando
será realizada no Rio Negro a
regata entre os times das uni
versidades de Oxford. Cam-

bridge e a Seleção brasileira
de Remo, foi feito ontem en-
tre a Secretaria de cultura. Fs

portes e Estudos Amazônicos

(SEC) e o Conselho Britânico
no Brasil.

O representante cultural

do Conselho Britânico. Chris-

topher Palmes, reuniu-se com

Au secretário Rohério Braga, o
*™superintendente da Vila Olim-

pica,Arnaldo Santos, o repre-

sentante da Secretaria de In-
dústria,Comércio e Turismo (-
Sict), Gerson Alhano e acer-
tou a realização de pelo me-
nos três eventos durante o
mês da regata,marcada para o
dia 21 de setembro.

Um dos eventos será a
apresentação do grupo lan-
tastic Voyage, que faz um es-

petáculo teatral que já percor-
reu vários países. O outro é a
exposição multimídia denomi-

nada JAM. com moda. fotogra
fia,artes plásticas.design etc.

Christopher Palmes afir-
mou que a Grã-Bretanha faz

questão de trazer espetáculos

que tenham o selo britânico
ele qualidade A Grã-Bretanha

ja realiza vários eventos cultu-
rais no Brasil e estes, marca-
dos pela realização ela regata,
serão muito importante para
consolidar esta relação . '

A idéia ele fazer vários even-
tos culturais no mes ela regata,
ele acordo com o secretario

Roberto Braga, nasceu com o
objetivo dc reafirmar a relação
entre a Inglaterra e o Amazo-
nas. Kssa relação já foi muito

próxima no início elo século,

durante o período econômico
ela borracha e pode ser refor-

cada a partir da vinda das
equipes da regata .afirmou.

Antes de viajar a Brasília.o
representante do Conselho
Britânico vistou ontem a tarde
vários prédios construídos em
Manaus pelos ingleses no co-
meço elo século e conheceu
mais detalhes ela historia dos
indígenas no Amazonas.

Cardiologistas debatem
problemas do diabetes

O Diabetes mellltUi, que
provoca excesso de açucar no
sangue,é uma doença degene
rativa que acomete fW_ ela po
pulaçào brasileira adulta.Tal ei-
fra deve aumentar ainda mais
nos próximos anos. atingindo

proporções de verdadeira epi-
demia na virada do século Ira
ta-se de uma projeção alarman
te, sobretudo ao se considerar

que essa afecçào evolui com
risco aumentado ele cegueira,
amputações.insuficiência renal,
catarata, neuropatia e outros

problemas.
Para discutir aspectos mais

recentes de tào grave doença,
as Sociedades Amazonense e
Norte-Nordeste de Cardiologia
irão coordenar a realização ele
uma conferência: Tratamento
Farmacologia) do Dibetes Mel-
litus não Insolinodependente -

Presente e Perspectivas, a ser
realizada no Tropical Hotel, que
será proferida pelo doutor An-
tonio Carlos Lerário, presidente
da Sociedade Brasileira de Dia-
betes e professor livre docente
e chefe da Unidade de Diabetes
do Hospital das Clínicas da fa-

culdade de Medicina da l'nivcr-
sidade de Sào Paulo (USP). O
evento contara com o apoio do
Laboratório Hoescht Marion
Roussel

O doutor Lerario refere que o
Diabetes mellitus mais comum e
elo Tip» II. ou seja, quando o pa-
ciente não depenele de tratamen-
to com injeção de insulina. "É ne-
cessario que todo indivíduo com

potencial de apresentar a doença
ou ja com o quadro diabético ins-
talado seja adequadamente invés-
tigaelo e tratado com a precoei
dade possivel.de forma inclusive
a prevenir ou pelo menos retar-
dar o aparecimento elas compli-
caçoes' .explica o mestre

Na conferência sera debatida a
utilização de uma nova droga pa-
ra o tratamento elo Diabetes, que
é a Glimepiridia F importante,
além do tratamento medicamen-
toso, um controle rigoroso ela
dieta, além da pratica de exerci-
cios orientados.

A palestra será realizada ama-
nhã,no Tropical Hotel Manaus.às
20 horas, sendo destinada aos en-
docrinologistas. cardiologistas e
clínicos

A recuperação do
sistema de saúde

no interior vai ser
priorizada e

o setor contará
com cerca de R$

25 milhões.

O governo do Amazonas,

juntamente com a prefeitura
de Manaus, lançarão amanha
um superpacote de obras,
orçado em RS SOO milhões,

para ser implementado nos

próximos dois anos.A reve-
lação foi feita na manhã de
ontem pelo governador em
exercício, deputado Lupér-
cio Ramos, durante a soleni-
dade de posse do medico
Tancredo Soares no cargo dc
superintendente estadual dc
Saúde

Lupércio Ramos fez quês-
tào ele destacar, em breve
discurso, a preocupação do

governador Amazonino Men-
des com o setor de saude c
adiantou que o ' 

pacotaço
ele obras da Açào Conjunta

que se destinará a um espe-
rançoso programa de recu-

peraçao do sistema de saúde
no estado.

Todos sabem que a situa-

ção da saúde é crítica em to-
do o Brasil, observou. Mas.
o que fazer com o caso? Co-
mo enfrentar esse desafio

para dar um tratamento dig-
no á população?", questio-
nou. lembrando que o gover-
no do Amazonas está bus-
canelo um caminho viável,
dentro elos limites pré-esta-
belecidos para identificar as
melhores soluções para os

problemas enfrentados.
Lupércio reconheceu o

trabalho realizado por Riso-
nildo Almeida e Laerte
Maués (ex-superintenden-
tes) na Susam e ressaltou

que o governador Amazoni-
no Mendes confiou ao medi-
co Tancredo Soares um gran-
de desafio a ser vencido.

O governo vai investir

pesado, nos próximos dois
anos. e aprofundará os estu-
dos sobre a municipalizaçào
da saúde, para solucionar os

problemas do setor 
".disse

ele.Lembrando que o princi-
pai problema da saúde,hoje.
é a falta de um melhor ge-
renciamento.

Compromisso

Tancredo Soares assumiu
o comando da Susam no lu-

gar de Laerte Maués, que es-
tava exercendo o cargo inte-
rinamente. Ele foi empossa-
do com o compromisso de
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Na posse de Tancredo Soares como o novo superintendente de Saúde
do Amazonas, o governador em exercício Lupércio Ramos afirmou que o Fstado

vai investir RS 500 milhões em obras nos próximos dois anos

Conselho Regional promove
Semana do Assistente Social

implementar ações destina-
das a melhorar o atendimen-
to na capital, recuperar o
sistema de saúde no interior
e aprofundar os estudos de
municipalizaçào do setor.

Durante a solenidade, que
contou com a presença do

prefeito ele Manaus,Alfredo
Nascimento.de vários secre-
tários e autoridades civis,
Tancredo lembrou, em seu
discurso, que a sua volta era
oportuna** porque represen-
tava uma ação conjunta".

Tenho conhecimento ra-
zoável da situação e espero

poder contribuir com a con-
solidaçào c transformação
ela rede básica". observou,
dizendo acreditar na possibi-
lidade ele implementar uma
fórmula nova no atendimen-
to e gestào da saúde no Ama-
zonas.

Na vida pública desde de
1979.o novo superintenden-
te estadual de Saúde pediu a
compreensão e o apoio de
todos os médicos e grupos.
Lembrou que 

"somente 
jun-

tos" será possível construir
um modo mais digno de
atendimento.

"Não vim para o exercício
da promessa. Vamos estudar
ações e consolidar metas",

garantiu, lembrando que a

Susam e a Semsa vão imple-
mentar uma espécie ele su-

pervisào permanente no se-
tor

Tancredo agradeceu pelo
apoio dispensado a ele pelo
prefeito Alfredo Nascimento
nos quatro meses que ocu-

pou o cargo ele sub-secreta
rio de Saúde de Manaus, as-
sim como ao governador
Amazonino Mendes, por ter
confiado a ele a missão de
mudar o perfil da saude no
Amazonas.

"Pretendemos 
ajudar a

construir um novo sistema,
dando maior atenção para o
interior .completou.

Plano estratégico

Ao se pronunciar na pos-
se do médico Tancredo Soa-
res à frente ela Susam.o pre
feito Alfredo Nascimento
lembrou que os maiores de-
safios enfrentados no Ama-
zonas, a exemplo do resto
do país, encontram-se nas
áreas da saúde e saneamen-
to.

Disse,ainda, que o médico
Tancredo Soares, nos quatro
meses em que permaneceu
na Semsa, mostrou, junta-
mente com o secretário Ar-
noldo Andrade, os caminhos

que elevem ser percorridos
para se chegar a solução dos

problemas enfrentados
A solução elesses proble-

mas passa, necessariamente,

pelo trabalho conjunto. Em

quatro meses dc atuação ele
foi convincente", assegurou,
lembranelo que so sera possi-
vel resolver o problema do
atendimento a partir do mo-
mento em que o trabalho do

profissional medico passar a
ser mensurado ele forma
mais efetiva

Alfredo Nascimento lem-
brou. também, que a ação
conjunta' está trabalhando
um plano estratégico que
tem por meta uma saúde
mais digna ela população.

O prefeito ressaltou suas
visitas diárias aos bairros e
aos postos de saúde - parti-
cularmente os instalados na

periferia ela cidade - para
constatar os seus problemas
e disse que a saúde em Ma-
naus está entregue a dois

grandes profissionais. 
"Acre-

ditamos em resultados.Tanto
o governo do Estado, quanto
a prefeitura vão continuar
investindo pesado no setor

para corrigir os problemas
identificados e proporcionar
melhor atendimento à popu-
lação 

".completou.

O Conselho Regional de Servi-

ço Social realiza no periodo de
12 a 15 dc maio.no auditório do
Serviço Social do Comércio (-
Sesc), a Semana do Assistente
Social. O tema central das discus-
soes é o Serviço Social no con-
texto das políticas de seguridade
social. Dirigido a profissionais
que atuam na área e estudantes
de serviço social, o evento conta-
rá com a participação do profes-
sor da Universidade de Brasília
Vicente de Paula Faleiros. autor
dos livros "Políticas Sociais no Es-
tado Capitalista"e "Poder Institu-
cional". Faleiros vai abordar a re-
forma administrativa da previ-
dência. É a primeira vez que o

prolessor participa de um evento
cm Manaus.

Está prevista também a partici-
pação do secretário municipal de
Saúde,Amoldo Andrade, que vai
fazer uma explanação sobre a
saúde no atual contexto político
no dia 13 de maio, terça-feira
Professores da Universidade do
Amazonas c assistentes sociais
vão coordenar e debater os as-
suntos em análise.

A expectativa é dc que pelo

menos ISo pessoas participem
elas ativ idades, que acontecerão
das 1-di às lHh.Além de debater
temas diretamente ligados a ãrea
de assistência social, o aconteci-
mento vai servir para homena-

gear os profissionais no dia 1S de
maio. dedicado ao assistente so-
ciai. O valor da inscrição é de R$
20,00 para profissionais e RS
10,00 para estudantes.

Os estudantes e profissionais
terão chance de apresentar traba-
lhos durante a realização das ati-
vidades. Para isso, devem enviar
um resumo contendo o título do
trabalho, objetivos, metodologia,
estado atual do trabalho e os re-
sultados alcançados ou espera-
dos.

Os que apresentarem as me-
lhores pesquisas concorrem ao
sorteio de uma passagem aérea

para o município de Parintins no

período do Festival Folclórico.A
coordenação, no entanto, só acei-
tara trabalhos concluídos ou em
fase final de elaboração.

A Multibrás do Amazonas, Ser-
viço Social do Comércio, Serve
Fácil. Selentur, Café Manaus e Art
Flora estão patrocinando a reali-

zaçio do evento

Uma nova proposta

Este é o primeiro evento realiza-
do na gestão de Waldenira Rodri-
gues.atual presidente do Conselho
Regional de Serviço Social. Os
membros foram eleitos em outu-
bro de 1996 Rodrigues destaca

que a função do conselho não se
restringe à fiscalização e normati-
zação do profissional. Queremos
atuar também no contexto político
e social"

No campo político os membros
da presidência propõem intercâm-
bio com os organismos prestado-
res dc assistência social e o desen-
volvimento de uma política ela soli-
elariedade aos movimentos sociais
de perspectivas popular.

Para as áreas fiscal e ele organiza-

çào administrativa.ekfcndem a rea-
lização de pesquisas em parceria
com a Universidade do Amazonas,
adoção de uma política dc redu-

çào de inadimplência e reestrutu-
ração das comissões de registro e
fiscalizaçào.As delegacias do Acre,
Rondônia e Roraima fazem parte
da jurisdição do conselho.

tW- CHIQUINHO VEÍCULOS
SX VENDA - TROCA - FINANCIA

PROMOÇÃO DE ANO NOVO
"97" DE CARRO NOVO.

FiatTipo1.6MPI 96/96

Fiat Tipo 1.6 IE 94/94
Fiat MUI* EP IE 4Pa 95/96
Fiat Millo EP IE 2Pt 95/96
Fiat Millo Electronic 93/93
Fiat Uno 1.6R 89/90

VW Qol I Plus OKI
VW Gol 1000 94/94

VW Qol 1000 93/94

VW Gol 1000 93/93

GM D-20 Cuaton do luxo 94/94

GM Monza 660 2.0 EFI 93/93

GM Monza SUE 89/90

FINANCIA DE 89
A 91 COM 50% DE

ENTRADA ATÉ
24 MESES.

92 A 96 COM 40%
DE ENTRADA.
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Disputa
Na segunda que vem

- dia 12 - o universo fer-

vido tem duas grandes
opções para voltar a fer-

ver na noite.

A primeira é o ja co-

nhccido 
"Júnia da o 1b*

que", agora voltando

nas bases sólidas do

Club Notívagos. Mário

Pollari & Sidney Almada

garantindo sucesso na

noite de reestreia junto
com o agitador Júnior

foyè? Lima, fervendo na fauna jovem

Educarte

Na segunda que vem
-dia 12 - o universo fer-

vido tem duas grandes
opções para voltar a fer-

ver na noite.

A primeira é o já co-

nhccido 
"Júnia da o To-

que", agora voltando

nas bases sólidas do

Club Notívagos. Mário

Pollari & Sidney Almada

garantindo sucesso na

noite de reestreia junto
com o agitador Júnior
Vicente.

A segunda leva a assi-

natura dt) Dj Bruno

Compagnucci.que inau-

gura no mesmo tlia o

comentado Jade Dan-

ce. Aquele famoso pu-
blico de socialiteens

que freqüenta todas as

quartas o Coração Blue.

será presença certa. O

lugar é o antigo Casa-

blanca.Capisce!

ATITUDE
E aquele movimento que

eu já havia falado na coluna
- idéia que devia ser seguida

por aqui tambéfn - dos agen-

tes multiplicadores, teve en-

contro no Riõ de Janeiro
reunindo 350 alunos de do-

ze escolas municipais.

E era justamente a turma

que participou durante o

ano de 96/97 tio projeto
Educarte, um programa de

Orientação Sexual. Ciada es-

cola apresentou um traba-

lho sobre namoro. Aids. gra-
videz.

A maioria que preferiu

pelo teatro para defender

seus trabalhos, teve até roda

de capoeira animada, forma-

da pelos alunos de Cemade,

com letra de música sob me-

dida para o encontro. O re-

frão era: se eu tivesse uma

camisinha / eu te dará já,

já / amor é bom e eu gtisto
/ e eu gosto mesmo é de

me prevenir...

Tanto a coluna tocou nes-

sa tecla, que finalmente o

universo jovem começou a

trazer para noite fervida

aquela tào comentada ATI-

TUDE. Pessoas bonitas e de

bem com a vida voltando a

circular no meio social fervi-

do da cidade, e o melhor de

tudo isso.é que sào pessoas
como disse o produtor de

moda Edinho Serrào no Ar-

quivo 7 de domingo passa-
do: gente Jazendo carão

mais com glamour!.
E bote glamour nisso

meus queridos.A nitlhor

prova disso sào as voltas tle

Mariana St Roberta Brandào,

Benjamin Brandào Neto,
Oyama Ituassu Neto, David

Toledo & Érica Vieira Motta,

Marcelo Guilherme Maga-

lhães.Jorinha Said Guerreiro

e tantos outros fervendo

com ATITUDE, responsabili-

dade e alegria na noite da

high societeen.
O único quesito que falta

vingar na cena jovem é a se-

paração da ala social da nova

geraçáo com a ala bagaceira

Não, porque é uma misture-

ba doida, ninguém sabe

quem é quem tle verdade e

poucos dessa nova safra vin-

gani socialmente falando.

Também né...

Cbristian Castro, beldade
na bigb societeen

Por aí
A mais nova promoter

do Studio Tropical, Cinthia
Cavalcante recebe o circui-
to fervido para mais uma

quinta animada da casa. O

DJ César Dantas é quem
comanda as pick-ups.

Também no esquema da

noite estão o consagrado
dois pra cá e dois pra lá da

Praça de Alimentação do

Dom Pedro e o happy end

da noite recebe o nome de
"Club da Hell's Angels". Es-

colha e ferva.

Mais no
domingo
E no domingo que vem

tem mais ferveção ensolara-

da no sítio 
"Paraíso da Sei-

va',do amigo Walter Cor-

deiro Filho. Só que dessa

vez o colunista fez lista de

poucos & bons pra curtir

domingo de sol, passeios de

lancha e jet sky por lá.

Sem contar as passadi-
nhas básicas pelo 

'Flutuam

te do Paulista", que é uma

coisa. Um achado.

Anote
E quem está despontando

na cena da moda nacional e

internacional é Renata Maciel,

e logo vimu darling do costu-

reiro Thierry Mugler.A moça

de apenas 15 anos é a grande

promessa das modettes jo-
vens conhecidas das passare-
las.

Um detalhe é que a moça

também é amiga íntima da so-

cialite - jovem - IvankaTrump.

Nào esqueça este nome

Lourcley Silvestre, estrela

da cena artística

F"cz,TSc;*aCZS

Novo presidente
do STF quer ver a

sociedade na reforma
do Judiciário

Brasília - O próximo presi-
dente do Supremo Tribunal Fe-

deral (STF),ministro Celso de

Mello, defendeu ontem a parti-
cipaçao da sociedade na discus-

sào da reforma do Judiciário.
Segundo Mello, trata-se de

matéria de ampla repercussão
social que transcende a esfera

do Poder Judiciário e que,

portanto.nao deve ter o tleba-

te restrito a magistrados, pro-
motores e demais pessoas
que atuam no setor. E impor

tante que outras instituições
se mobilizem para dar sua

participação na reforma' .afir-
mou apos conversar com o

presidente do Congresso.se-

nador Antônio Carlos Maga-

Ihães (PFL-BA).O ministro

disse ter trocado 
' impres-

soes 
"com 

ACM sobre essa re-

forma e a emenda que institui

no pais o efeito vinculante.
Celso de Mello assumira o

cargo tlia ll. em substituição
ao ministro Sepúlveda Perten-
ce. Ele classificou sua visita a

Antônio Carlos de 
"protoco-

lar .para convida-lo a compa-

reter a solenidade tle sua pos-
se. Estava acompanhado do

ex-ministro da Justiça Saulo

Ramos, que também partici

pou da conversa com o presi-
dente do Congresso O minis-

tro disse que o Congresso é"a

instância qualificada para tlis-

tutir a reforma judiciaria'
O parecer tio relator da re-

forma do Judiciário, deputado

Jairo Carneiro (PFL BA), está

pronto ha 11 meses.' parado
numa comissão especial tia

Câmara dos Deputados. Mas

somente na semana passada,

quando a privatização da
Companhia do Rio Doce foi

ameaçada por várias limina-

res, é que o governo mobili

zou seus lideres para avançar

na tramitação da proposta.
Jairo Carneiro determina

que a concessão de liminares
relativas a atos ou decisões de
competência exclusiva djx
Congresso ou contra o prc*|0
dente da República, presiden-
tes tia Câmara e do Senado,

governadores e outros somen-

te poderão ocorrer pelo voto

da maioria absoluta dos mem-
bros da decisão. Hoje. as limi-
nares sào concedidas pela de-
cisào de um único juiz, sem a

necessidade de ouvir outros

integrantes do tribunal.
A posição de Celso de Mel-

lo com relação ao efeito vin-

t ulante e oposta a do ministro
Sepúlveda Pertence, que de-
fentle sua adoção para des-

congestionar a Jusliça.Jà o fu-

(UIO presidente do STF teme

que o mecanismo venha a im-

por restrições ao direito de in-
terpretar tle um juiz.

Inativos do serviço público)
têm os privilégios extintos
Brasília - O relator da re-

forma da Previdência, sena-

tlor Beni Veras (PSDB-CE).
apresentará seu substitutivo

aos integrantes da Comissão

de Constituição e Justiça
(CCJ) no próximo dia 15.Be-

ni Veras alterou vários pontos
do texto aprovado na Câmara

dos Deputados, extinguindo

privilégios defendidos por
"lobbies" resistentes, como o

dos inativos do serviço públi-
co e os dos fundos tle pensão
das empresas estatais. Ainda

assim, ele disse que as mu-

danças foram bem recebidas

pelos seus colegas.
Segundo o relator, os sena-

dores entenderam que a Pre-

vidência Social nào pode
continuar favorecendo certos

grupos em detrimento de ou-

tros. Beni informou que a

pressão de entidades e seto-

res que sentiu no inicio dos

trabalhos deixou de existir

no momento em que ficou

claro que não aceitaria esse
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E quem está firme

no namoro é o ardido

Beto Pimenta. Luciana

Oliveira tem domado o

moço numa boa.

Nasceu o baby de Sér-

gio Pimenta e Josephine
Fish. Lindo como os pais, o

piceolo recebeu o nome de

Leonardo.Üm mimo.

E até o final do ano

Andreia Nery e Paulo Li-

ma oficializam o antigo

romance. Tá!

Surpresa na fauna jo-
vem no final de semana. É

que as bonitas Mariana e

Roberta Brandão reapare-

ceram no maior alto as-

trai. Um su.

Renata Rafael Sahdo,

Liana Weill, Adriana Mei-

relles, Júnior Reis e Rena-

ta Lira faziam a linha pé
sujo no Zona Livre, no úl-

timo sábado.

Beto Torres, agora pro-
motor do município de Ano-

ri, vem rever a família no fi-

nal de semana.

Camisinha, tem que
usar!

Smile-terapia,a noite da

cidade está voltando a ter

ATITUDE.

E quem comanda

ultimamente a Central

de Beleza SJ, são os pro-
fissionais da área Már-

cio Farache e Hélio Pa-

checo. Um su.

Marcelo Guilherme Ma-

galhães, Joyce Lima e Victor

Gesta Bonfim ferviam em

plena segunda-feira no Baixo

Eldorado - entenda-se Caran-

guejo.

E Marquinhos Bran-

dão sumido da noite do

universo fervido.

Marcelo Dib curte tem-

porada de sol em Aruba, na

semana que vem.Business.

E o povo anda revol-

tado com os carões de

Amaro Lima. É que de-

pois que o moço com-

prou seu tão sonhado

carro, ele esbanja na li-

nha "te espero". Cruzes!

Drogas, é pra quem mo

vive.vegeta!

COTRIM: "A renova-

ção...". Até sexta-feira!

tipo tle interferência. A pres-
são passou porque não resul-

tou em nada .afirmou.
Um dos pontos mais visa-

dos pelo lobby dos aposenta-

dos no substitutivo do rela-

tor é o que acaba com a "per-

seguidora".como e chamada

a paridade no aumentos dos

servidores públicos ativos e

inativos. Beni garantiu aos

inativos aposentadoria no va-

lor real de seu salário quan-
tio em atividade, mas sem

que isso implique na obriga-

toriedade de transferir para
eles as melhorias concedidas
a servidores ativos.

O texto também derrubou

a tentativa dos fundos tle pen-
são das estatais de manter o

sistema atual, em que as em-

presas pagam duas vezes a

contribuição do empregado.

O relator estipulou que os

fundos terão um ano para uni-

formizar a contribuição das

empresas e dos beneficiados.
A reforma da Previdência

tramita no Senado de uma for-

ma completamente nova, sem

grandes alardes e movida a

conversas informais com o re-

lator.os líderes governistas e o

ministro da Previdência, Rei-

nhold Stephanes. O procedi-
mento tem sido apoiado pela
maioria dos senadores. Para o

senador Lúcio Alcântara

(PSDB-CE), Beni Veras está

agindo com muita prudên-
cia" 

"Temos 
que botar na ca-

beca que a reforma da Previ-

dência tem que ser conduzida

de forma lenta",defendeu.
O líder da oposição,José

Eduardo Dutra (PT-SE) apon-

tou uma justificativa para o

estilo diferente de tramitação
dessa reforma. Segundo ele,o

governo está preocupado em

agir "sem fazer marolas" para
não interferir na votação da

emenda da reeleição. Segun-

do ele, "o Executivo quer co-

locar a Previdência debaixo

do tapete enquanto o Senado

vota a reeleição".

Processo sobre massacre
em Eldorado dos Carajás
assumido por novo juiz

Belém - O juiz Laércio Lare-

do.de Curionópolis (sul do P.i-

rá), indicado havia dois meses

pelo Tribunal de Justiça para
cuidar exclusivamente tio pro-
cesso que envolve 15S poli-
ciais militares e quatro civis no

massacre de 19 sem-terra em

Eldorado dos Carajás, pediu ofl-

cialmente ontem seu afasta-

mento do caso 
"Ele 

queria ficar

numa comarca mais perto dc

Belém",explicou Valério Alves,

chefe de gabinete da presiden-
cia do TJ. Laredo foi removido

para Gurupá, no arquipélago

de Marajó. Quem vai ocupar o

lugar dele para tentar agilizar o

pmcesso é o juiz Otávio Marce-

lino Maciel, conhecido por
suas constantes críticas à mon*-

sidade da Justiça.
"Comigo nenhum processo

fica parado 
".garantiu Maciel.Ele

vinha cuidando em Belém de

186 processos contra prefeitos
e ex-prefeitos denunciados pelo

Ministério Público por corrup-

ção.desvio tle recursos públicos
e enriquecimento ilícito. Maciel

viaja para Marabá na próxima
segunda-feira.onde deverá ouvir

68 PMs do 4S Batalhão.
Esse batalhão era coman-

dado pelo coronel Mário Pan-

toja, apontado pelo governa-
dor Almir Gabriel como úni-

co responsável pela matança.

O juiz I.aércio laredo já mi-

viu todos os PMs do batalhão

tle Paraupebas. Estes acusam

o batalhão de Marabá como

responsável pelos tiros que
mataram os sem-terra.

Maciel prometeu em quatro
dias ouvir todos os PMs de

Marabá/Depois disso,irei ou-

vir em Curionópolis as teste-

munhas arroladas na denún-

cia", acrescentou. O juiz disse

que só depois de ouvir todas

as testemunhas arroladas na

defesa prévia dos acusados e

enviar o processo ao Ministé-

rio Público para as alegações

finais, decidirá se pronuncia
otl não os PMs, desclassifica

os crimes ou absolve os acusa-

dos."Posso decidir por uma

dessas quatro coisas ou pelas

quatro juntas",resumiu.
O presidente do TJ, desem-

bargador Romão Amoedo Ne-

to, não quis falar sobre a saída

de Laredo do processo."Infe-
Ii7mente ele está muito ocu-9

pado e não pode atender",jus-

tificou Valério Alves. A remo-

ção de juizes de uma comarca

para outra.conforme Alves,faz

parte da "rotina administrati-

va 
"doTribunal.O chefe de ga-

binete da presidência doTJ foi

enfático ao negar que a mu-

dança de juiz provocará retar-

damento no processo."Nada
disso vai ocorrer, porque o

doutor Maciel assume o caso

com a missão de concluir de-

poimentos e fazer toda a ins-

trução do processo".

PctíWmmbkx]u*eiam

pam espemrdenrnrcaç^naBt^
Salvador - Os índios pataxós

da aldeia Caramuru de Pau Brasil,

no sul da Bahia, bloquearam on-

tem com pedras a estrada que dá

acesso à fazenda Nova Vida I.ocu-

pada terça-feira pela manhã, e

cortaram o fornecimento de

energia para a zona rural do mu-

nicípio.Eles temem que a área se-

ja invadida pelos fazendeiros da

região, que estão protestando
contra a decisão do Tribunal Re-

gional Federal de Brasília de con-

ceder liminar autorizando a ocu-

paçào de cinco fazendas de Pau

Brasil pelos pataxós. Os índios

aguardam a presença de técnicos

do Incra para demarcar a área.

Um grupo de 90 policiais mili-

tares está na região para evitar

um conflito armado que por pou-$
co não ocorreu terça-feira, quan-
do cerca de mil moradores parti-
ciparam de um protesto, organi-

zado pelos fazendeiros, no centro

da cidade de Pau Brasil contra a

ocupação dos índios, que manti-

veram quatro pessoas como re-

féns na fazenda Nova Vida I até o

início da noite de terça-feira.
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£>w decisão, tudo é válido.
Até fazer mistério com a

escaíação. Por isso, apenas

momentos antes do jogo Nelsinho

vai anunciar o time

do Corinthians. Não há, porém,
tanto a esconder. A principal

novidade é Marcelinho Carioca,

que fará sua estréia

na competição, depois de cumprir

oito partidas de suspensão
no torneio organizado pela

Confederação Brasileira
de Futebol (CBF).

Cruzeiro perde para
Nacional do Equador

.. .. i_._____.i_. _. ....... t\ minam. ii iiMiin mt :i iiii- rruzeircnsedireita C alçou IU area O pon-
ta F.livelton recebeu em boa

posição, mas isolou a bola

No inicio ela etapa compie

mentar. o Cruzeiro voltou dis-

posto a inaugurar o marca-

dor.Aos seis. l-.liv elton cobrou

„v.... .....vi, ... falta no ângulo.mas o goleiro

uelWm.Tívptprt- -Uxirra defendeu O mesmo
...•T..." 4_____-__ f..r, mmtlltrt.itr.rt Invadiu ti ári-a so/i-

Além do difícil encontro contra o Corinthians, o Grêmio, também brigará contra exaustaçáo dos jogos seguidos, o

quarto em oito dias

Amor ao Bota

impede Lidio de

recorrer à JT
Rio - O amor ao Botafogo e

a pressão dos filhos, alvi-ne-

gros fanáticos, estão impediu-

4)0 o médico da seleção brasi

leira, Lidio Toledo, de recorrer

à Justiça do Trabalho para rece-

ber uma indenização referente

aos 39 anos de contribuição

ao FGTS e a um ano ele sala-

rios. Após deixar o clube.no

ano passado, o medico elesco-

briu que o dinheiro nunca ha-

via sido depositado, embora

recolhido na fonte. Os meus

filhos são botafogucnscs doen

tes e preferem que eu esqueça

que o clube me eleve . disse

Toledo.
A passagem elo medico pelo

Botafogo coincidiu com os

anos de glorias elo clube cario-

ca.Toledo cuidou elos maiores

craques do time.entre os quais
Garrincha. Didi, Amarildo, Nil-

ton Santos e Jairzinho,além de

Mario Zagalo, atual técnico ela

seleção brasileira. Ele desistiu

de continuar trabalhando no

Botafogo porque, alem de ter

pouco tempo disponível, nào

recebia salários havia 12 me-

ses. O direito a uma indeniza-

ção milionária nào tem um

apelo maior do que o pedido
dos filhos Lidio Toledo ele

Araújo, de 23 anos de idade.

Ukio Capclli, de 20 anos, e

Luiz Fernando Capelli.de l^

anos."Nem cheguei a pedir um

cálculo de quanto tenho a re-

ceber porque a pressão em ca-

sa é grande'.admitiu o medi-

co.
Os filhos colocam a paixão

acima da razão. 
"Se o papai re-

correr à Justiça pode abalar as

finanças do clube", teme Luiz

Fernando. Como o Botafogo

está em grande táse - conquis-

tou os dois primeiros turnos

do Campeonato Estadual e é o

único invicto da competição -

o que vale,na avaliação dos jo-
vens.é incentivar o clube,mes-

mo que isso signifique afetar

os interesses do pai.
Enquanto espera pela boa

vontade dos filhos, Lidio Tole-

do cuida do consultório e da

«Ficção brasileira.A equipe te-

rá dificuldades de preparação

para a Copa America, em ju-
nho, por falta de tempo para
realizar os testes físicos e me-

dicos."Não vamos poder fazer

os testes tradicionais ele capa-

cidade física .afirmou. Os jo-

gadores vão entrar direto na

competição."

Belo Horizonte O Cru

zeiro foi derrotaelo ontem a

tarde.em Quito.por 1 a 0 pe-
lo Nacional elo Equador, na

primeira partida entre as

equipes pelas oitavas-de-final

da faca Libertadores ela Ame

rica.O time mineiro sofreu os

eleitos ela altit

equatoriana quase três tníl

metros acima elo nível do

mar. No segundo tempo.prin-

cipalmente. faltou preparo fi-

sico aos jogadores para rever-

ter o placar.Foi a terceira der-

rota seguida elo Cruzeiro.fora

elo Pais.no sul-americano des-

te ano. Para enfrentar o Gré-

mio. nas quartas-de-final. pre-
cisa bater o Nacional por dois

gols de diferença, em Belo

Horizonte, na próxima sema-

na.ou vencer por 1 a O e ten-

tar a sorte nos pênaltis.
A maior chance do Cruzei-

ro na primeira etapa foi aos

16.Cleisson desceu livre pela

"Klivelton invadiu a area sozi-

nho. no minutos seguinte, e

ele novo Ibarra fez grande in-

tervencào.A partir dos IS mi

nutos.os cruzcirenses.exaus-

tos. perderam O poder ele

marcação na intermediária e

facilitaram a vida elo adversa-

rio.

Depois dc escanteio ela cs

querda. aos 28. Chala matou

00 peito e chutou.Dida ainela

tocou na bola.mas não conse-

giu evitar o gol.
O atacante do Nacional te-

ve nova chance aos 30. rece-

bendo passe na área sem mar-

cação, mas bateu à esquerda

O centroavante eruzeirense

Marcelo, emprestado pelo
PSV Einelhoven. desperdiçou

a oportunidade do empate,

aos 3"". Cara a cara com lbar-

ra. tocou colocado, mas para
fora.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO: Dida. Vítor

(MarcosTeixeira.aos 34 elo 2"

tempo). Célio Lúcio. Wilson

Gottardo, Nonato; Fabinho.

Ricardinho (Gelson. aos \S

elo 2" tempo).Cleisson. Palhi-

nha;Marcelo (Alex,aos -il do

2" tempo). Elivélton.Tecnico:

Paulo Autuori. NACIONAL:

Ibarra, Burbano. Anangono.

Quinteros. Guerrero; Ruiz.

Constante (Rosero.aos 2" elo

V tempo). Sanchez e De la

Cruz (Herrera. aos S elo 2"

tempo); Omonez (Verna aos

U elo 2" tempo) e Chalá.Téc-

nico: Paulo Massa.

São Paulo 0 Corinthians

vai disputar, hoje a noite.no

Estádio do Morumbi. a sua

partida mais importante da

temporada, ate <> momento

(outra o Grêmio.o time ten

tara uma vitoria que o aproxi-

me ela final da Copa elo Brasil

- competição da qual ja foi

campeão, cm IWS. c da ao

vencedor o direito ele dispu

tar a Taça LibertadorcsA equi-

pe estará desfalcada elo za-

gueiro Antônio Carlos, que

nào foi inscrito no torneio, c

do atacante Mirandinha. sus-

penso Sera um jogo ele ISO

minutos, define o técnico

Nelsinho Nada vai ser decidi-

elo aqui.

Depois ele duas decisões

seguidas ele grande desgaste -

Vitória,peta Copa elo Brasil.e

Guarany. na Libertadores ela

America - o Grêmio enfrenta

o Corinthians. na obrigação

ele superar a ausência ele qua-

tro titulares e o cansaço.O go-

leiro Danrlci.o zagueiro Riva-

rola o meia Emerson e o ata-

cante Ze Alcino estão suspen-

sos ou machucados. Mas a

pior inimiga ela equipe nas se-

miflnais da (opa do Brasil tal-

ve/ seja a exaustão Alem ela

tensão.o Grêmio jogou contra

Vitória e Guarany com um ho-

mem a menos na maior parte
das duas partidas.o que levou

os demais ao sacrifício

FICHA TÉCNICA

Corinthians Ronaldo; Ro-

drigo. Celio Silva. Henrique e

Andre: Fábio Augusto. Silvi-

nho. Marcelinho Carioca e

Souza; Doni/ete e Túlio. Grê-

mio: Murilo: Arce. Luciano.

Mauro Galvao c Roger:Dinho.

Luis Carlos Goiano. Otacüio e

Carlos Miguel; Paulo Nunes e

Rodrigo (irai (Dauri)Tccnico:

Evaristo de Vkiccdo.

Aumenta confiança do
Fia na Copa do Brasil
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Escândalo provoca
demissão de Ivens

Rio - l m escândalo na arbitra-

gem provocou ontem O pedido
ele demissão do presielente ela

Comissão Nacional ele Arbitra-

gem ele Futebol (Conaf), Ivens

Mendes.Etc admitiu ter sido pro-
curado por vários clubes brasilei-

ros. entre os quais Corinthians.

Palmeiras. Atlético-MG. América-

MG,Cruzeiro e Atlético-PR, inte-

ressados em participar ele sua

campanha política a deputado

federal por Minas (ierais. O Co-

rinthians chegou a presentear o

dirigente com camisas oficiais,

mas o material nào agradou total-

mente aos possíveis eleitores de

Mendes O pessoal até reclamou

porque nào colocaram o autógra-

fo elo Marcelinho Carioca nas ca-

misas .justificou
A decisão ele Ivens Mendes foi

anunciada um dia após ter sido

procurado pelo repórter da TV

(,lobo Marcelo Resende,que es-

ta fazendo uma reportagem so-

bre corrupçào no futebol brasi-

leiro Ao justificar o seu pedido

de demissão, em caráter irrevo-

gavel. conforme tez questào de

afirmar, o dirigente alegou estar

preservando a sua família."Eu e

minha família temos sofrido

ameaças ele morte C ele seques

tro .declarou A filha de Mendes.

Carolina.de 16 anos, teria sido

seguida por estranhos ao sair da

escola, na zona sul do Rio. Por

duas vezes tentaram interceptar

O carro no qual ela estava, mas

não conseguiram em virtude do

grande movimento na rua

As ameaças começaram ele-

pois do jogo entre Bahia e Vasco,

pelo Campeonato Brasileiro elo

ano passado,em Salvador, segun-

elo Mendes. O Bahia venceu por
3 a 2.dc virada O arbitro ela par-
tida. Marques Dias da Fonseca,

foi denunciado por suborno.mas

acabou sendo absolvido, por
unanimidade, pelo Tribunal F.spe-

ciai (TE), por falta de provas O

resultado contribuiu para man-

ler O Bahia na Série A e rebaixar

o Fluminense

O presidente da CBF. Ricardo

Teixeira,disse.ein entrevista co-

letiva no fim ela tarele.que acei-

tou a demissão pela situação

que Ivens Mendes apresentou.

Dc acordo com Teixeira.o presi-
dente ela Conaf vinha reclaman-

do ha bastante tempo das pres-
soes que vinha sofrendo Tudo

isso começou a acontecer princi-

palmente depois elo rebaixamen-

to do Fluminense", comentou

Ele disse que só poderia falar so-

bre a reportagem da TV (ilobo

depois ele vê-la Vou aproveitar a

saída do Ivens Mendes para fazer

algumas mudanças na arbitra-

gem brasileira".prometeu.
O diretor técnico da Confede-

raçào Brasileira de Futebol (-

CBF). (iilberto Coelho, vai assu-

mir interinamente o cargo de

presidente da Comissão Nacio-

nal de Arbitragem de Futebol

(Conaf) ate O fim ela Copa do

Brasil Coelho é o responsável

pela organizaçào das competi-

ções da CBF

Rio - Os jogadores elo Fia-

mengo estão muito confiantes

na classificação para a final ela

Copa do Brasil.O grupo ficou

animado depois ela vitoria por

2 a O.sobre o Palmeiras.na ter

ca-feira.c todos BO clube acre-

ditam que o time tem tudo pa-

ra aproveitar a vantagem em

Sào Paulo, ja que o Palmeiras

precisa vencer por 3 a O. Para

o atacante Romário.o Flamen-

go está muito perto ela final.

O time joga melhor fora de

caaa, porque nao tem a pres-
são ela torcida.que anda impa-

ciente . afirmou O atacante,

que tem seis gols na competi-

ção.
Romário disse, ainela. que

quando o time está jogando

fora ele casa. valoriza mais a

posse ele bola. A irritação da

torcida acaba forçando os jo-

gadores a dar chutões para

frente . analisou o atacante,

que elogiou a atuação <_!<< ti-

me. principalmente pela de-

terminação. Nào fizemos uma

partida perfeita,mas o time jo-

gou coni muita garra.'
O jogo da volta esta preocu-

pando muito a defesa elo Fia-

mcngo.quc sabe que o Palmei-

ras sera muito ofensivo. Eles

vão atacar com tudo porque
vão precisar elos gols para

conquistar a classificação",

disse o zagueiro Júnior Baia-

no. Precisamos suportar a

pressão inicial .concluiu Baia-

no. lembrando que. sc O Pai-

meiras nào fizer um gol logo

no início do jogo.a torcida vai

pressionar e enervar os joga-

dores elo time paulista.
O jogo entre Flamengo e

Botafogo, valido pela primeira
rodada do terceiro turno do

Estadual, eleve ser antecipado

ele domingo a tarde, para sába-

elo a noite, com transmissão

pela TV. O Flamengo teria, a.s-

sim. mais tempo para descan-

sar e enfrentar o Palmeiras na

próxima terça-feira com força

total.Sobre a possibilidade de

o presielente da Federação Ca-

rioca de Futebol. Eduardo Via-

na vetar a antecipação elo

clássico. Kléber Leite foi enfá-

tico. Se ele fizer isso vou abrir

uma guerra definitiva contra

ele .afirmou o presidente do

Flamengo, ameaçando até

abandonar o Estadual.

Cléber, do Palmeiras

poderá jogar na França
Paris - O Olympiquc de Marse-

lha está interessado em montar

um time em condições de dispu-

tar títulos europeus E jà entrou

em contato com o Palmeiras vi-

sando a contratação do zagueiro

Cléber, convocado pelo técnico

Zagalo. da seleção brasileira, para
a elisputa do Torneio da França e

da Copa América.A noticia foi di-

vulgada pelo principal jornal es-

portivo da França, o L Equipe" A

nota conta que Américo da Con-

ceiçào KJeber.atualmente com 28

anos. deperis ele uma passagem
sem grande êxito pelo futebol es-

panhol,voltou ao Brasil onde par
ticipou da conquista de dois utu-

los elo Palmeiras Alem ele suas

qualidades tecnicas.o que impres-

sionou o responsável pelas con-

natações atuais elo Olympiquc. o

ex jogador Mareei Dib,foi seu p<v
tencial físico considerado extraor-

dinàrio
As negociações ainda não fo-

ram concluídas porque Cléber

tem dúvidas ele deixar o país um

ano antes ela Copa. Ele teme ser

prejudicado e nào ser convocado

para a seleção que disputará o

Mundial (> titular da posição e Al-

dair.mas Cléber alimenta esperan-

ças ele disputar o lugar
O valor ele sua transferência e

ela ordem de 30 milhões de fran-

cos. superior a S milhões ele elola-

res

>_
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Animais apavoram moradores
na maior enchente do Pará

Jacarés e cobras de até seis metros
de comprimento estão devorando animais de estimação,

galinhas e porcos nas áreas ribeirinhas
do rio Amazonas, oeste do Pará, na maior enchente dos

últimos 30 anos. Cerca de três mil famílias
estão desabrigadas. .Prefeitos de oito municípios da
região decretaram estado de calamidade pública.

Belém "Nu ma
mais se tinha visto
tanta agua cobrindo
casas e Inundando
ruas", disse Lira Maia.

prefeito tlc* Santarém,

a segunda maior tida
de do Estado. Ontem,
no porto tia cidade,
técnicos da Defesa Ci-
vil constataram que o

rio já subiu 8.20 mc
tros, superando todos
os registros das últi-
mas décadas.

A situação é drama-

tlca nos municípios

de Oriximina. Óbidos.

Prainha. Monte Alt-

gre, Ale n q u e r. J u r u t i.
Faro e Terra Santa,on-
de os moradores atos-
t um ados a viver cm
marombas casas

construídas sobre jan-
gadas de madeira que
flutuam pelos rios tia
região - estão assusta-
do.s. Escolas e igrejas
localizadas cm locais
altos est ao alo jan tio
os desabrigados. Não
se vê mais terra t* m
lugar nenhum, é tudo
água . desa bafou o

prefeito Aracy Bentcs.
de Al me Ir 1 m B te ln •
formou já ter pedido
ajuda ao governador
Almir Gabriel (PSDB)

e a Defesa Civil Es,

pero que nao demore*,

porque tem muita

gentC precisando tle
com i da e ro ii pa
completou

Bentcs calcula que
somente em Almeirim

mais tle mil famílias
estejam d e s a b r i g a d a s.

BObretttdO nas locali-

tl a tl e s de C h i C a i a. c o s -

ta do Amazonas, lutai
e Paru. As escolas mu-
n i c i p a i s localizadas

em áreas de várzea fo-
ram fechadas. Nao re-

cebemoa nenhuma
ajuda até agora \ la-

m en tOU o p a d r e S e -

bastião S a tl e c k . res-

pon savel pela eomu-

nldadc de base do rio
Curua Precisamos de
ni ais m a deira par a
construir marombas .

pediu o casal José
Mendes e Ana Miran-
da.

Mesmo quem v iv e
sobre marombas não

está a salvo das co-
bras do Amazonas A
r e tl e f i C a s u s p e n s a
dois metros do chão

mas a gente dorme de
olho nela", disse Lu-
tiano de Souza. 3 1
anos. oito filhos.

C) prefeito Jardei
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Centrai de
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Frei Damião é internado com
insuficiência respiratória m

Vasconcelos, tle Mon-
te Alegre, apelou à
Marinha para que de-
termine a barcos e

navios que navegam

pela calha do rio

Amazonas para evitar
as p r o x i m i tl a d e s das

comunidades. "Af on*
das provocadas por
essas embarcações es-
tào deixando as famí-
lias apavoradas". O

pescador Valdemar

Silva mandou mulher
e filhos para Alen-

quer. mas voltou para
cuidar de suas ga I i-
nhas e patos no rio

Gurupatuba, afluente
do Amazonas.

Esses animais g a -

rantem a sobrevivên-
tia da nossa família,
lenho que vigiá-los

para que a cobra su-
curijii não os devore
antes d e n o s".

Na comunidade de

C ulei ras, em «Monte
Alegre, o casal Ma-

noel e Raimünda Oli-
veira já matou cobras
e jacarés dentro de
casa. So ontem matei
tluas. enormes. Um ja-
ca ré também foi mor-
to. Ele quase a boe a-
nha nosso f i 1 h i n h o ,
recém-nascido".

Recife - O frade capu-
cbinho Damiáo de Bozza-

no. ')<) anos. voltou a ser

internado no Hospital

Português, no Recife, com
insuficiência respiratória.

O estado tle saúde do reli-

giOtO é estável e ele náo
corre risco de vida. ele

acordo com seu médico.
Blancard Torres.

I'rei Damiáo não pode
receber visitas e náo bá

previsáo de alta. Ele havia
sido internado a última

vez bá dois meses com

um quadro grave devido
a um processo infeccioso.
"Dessa 

tez náo há infec-

çáo, o que facilita o tra tti-
mento que risa única-
mente desobstruir os
brónqtiins". afirmou o

médico.

A insuficiência respira-
tória do frade é crônica e
se agrava por conta de

uma deformidade na co-
Iuna que deixou o seu

pescoço praticamente en-

costado no tórax, dificui-
tando a respiração.

Apesar disso, frei Da-
miào resiste a usar o
eq u ipa mento o rtopédico

que mantém sua cabeça
mais elevada e foi confec-
cionado especialmente

para ele por uma equipe

do Hospital Sara Kubits-
chek, em Brasília Ele ale-

ga desconforto. 0 missio-
nário - comparado ao mi-
lagreiro Padre Cícero do

Juazeiro - se submete a fi-
sioterapia respiratória e
se alimenta de comida

pastttsa.

Fazendeiros do Paraná vão enfrentlr
invasões de terras com "bala"

Av.J.
Tel.: 6

oaq *HH$R1775
33| É232-8033

Curitiba - O presidente tia
Sociedade Rural do Paraná (-
SRP). Manoel Garcia Cid. disse
ontem qut- os fazendeiros vào se

preparar para enfrentar as OCO»
pações organizadas pelo Movi-
mento Sem-Terra (MST) 

"À bala.
se necessário for'.acentuou Ele
disse que a entidade que preside
recebeu, entendeu e assimilou

0 recado dado pelo integrante
da direção nacional do MST Gil-
mar Mauro Segundo Mauro, a
morte do segurança José Lopes
de Oliveira.no último domingo,
na Fazenda Borborema, em Ta-
marana.no norte do Estado, era
um recado para fazendeiros do

país todo"
Cid iria participar ontern ix~

tarde de um encontro, em Para-
navaí, para discutir o problema
de invasões na região noroeste
0 encontro reuniria represen-
tantes do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária
(Incra). governo estadual, Poder
Judiciário e Polícia Militar, além
de fazendeiros e membros do
MST "Buscamos uma saida pací-
fica .disse o presidente da SRP

Mas nào descartou a possibili-
dade de os fazendeiros da região
recorrerem a seguranças de em-

presas registradas na Polícia Fe-
deral.caso fossem alvo de inva-
soes. "Lamentavelmente, esse

movimento c guerrilheiro e poli-
tico .justificou.

Na região norte.que tem Lon-
drina tomo pólo. Cid afirmou

que continua valendo o acordo
firmado com os sem-terra tle

que eles nào fariam novas inva-
soes e os fazendeiros nào se ar-
mariam Segundo ele. o episódio
da Fazenda Borborema nào feriu
0 acordo, pois era uma fazenda
já ocupada O presidente da SRP
lamentou a omissão do gover-
no federal e estadual O Paraná
tem 87 propriedades invadidas e

pelo menos 30 com mandado ju-
dicial de reintegração de posse
Lamentavelmente o governo

não comparece com a Polícia
Militar para fazer o despejo", dis-
se.

Cid afirmou que as declara-
ções de Gilmar Mauro demons-
tram que o MST não quer or-
dem, disciplina ou a lei "O 

que
vale para eles é a vontade deles.
se querem invadir.eles invadem,
e se querem matar,eles matam".
Ele afirmou ter acreditado que o
MST queria uma reforma agrária
como necessidade de assenta-
mento fundiário.'mas estamos
vendo que é movimento guerri-
lheiro. que assassina quem
quer", diz "Com o aviso que
veio de São Paulo nós vamos
nos preparar, porque nós sabe-

Instituto de Criminalística

prova que 
"Rambo"quis acertar

tiro no escriturário em Diadema
Sâo Paulo - O Instituto de Crimi-

nalística (IC), da Polícia Civil, apre-
sentou ontem de manhã na Comis-
são Parlamentar de Inquérito (CPI),
da Assembléia Legislativa de São
Paulo, que apura a atuação do cri-
me organizado no Estado, o laudo
de coastatação do tiro que matou o
escriturário Mário José Josino na
madrugada de 7 de março na Favela
Naval.em Diadema.grande São Pau-
lo.

O trabalho toi realizado com a fi-
ta de vídeo das gravações do cine-

grafista Francisco Romeu, o Pica-

pau. Os peritos montaram um en-
saio por computador da posição do
soldado Otávio Lourenço Gambra,
o Rambo. atirando no Gol onde es-
tava a vítimaAs imagens foram dita-
das com os recursos do computa-
dor e a conclusão foi a de que Ram-
bo teve a intenção de acertar o car-
ro.

Três peritos descreveram aos de-

putados, oficiais da Polícia Militar,

juizes e promotores como trabalha-
ram na preparação do documento.
Josino estava sentado no banco dc
trás do Gol, olhando para os milita-
res do bloqueio.quando foi baleado
na claviculaO amigo Jefferson Cha-
ves Caputi dirigia o carro e Antônio
Carios Dias estava ao lado do moto-
rista.

liro de pistola

Segundo o perito Valter Alexan-
dre Machado, Gambra deu dois ti-
ros no Gol "Ele saiu de trás de um

poste e em posição de firo acionou
o gatilho tendo o projétil passado
pelo vidro c se alojado na clavícula
esquerda da vítima",afirmou'O se-

gundo tiro passou por cima do ca-

pô". Machado repetiu diversas ve-
zes que o primeiro tiro matou o cs-
criturário e adiantou que não foi

possível um exame com a arma
apresentada por Rambo porque o

projétil bateu em ossos durante a
trajetória e ficou em pedaços.

Josino não foi morto por uma ar-

ma de calibre 38 asada pelos poli-
ciais militares. O tiro partiu de auto-
mática 9mm Na fita o policial Ram-
bo é visto o tempo todo portando
uma pistola daquele calibre "O lau-
do que estamos entregando foi pre-
parado com base em imagens reais,
autênticas, e a nossa preocupação
analisando a fita era verificar tam-
bém a participação dos outros mili-
tares do bloqueio enão apenas de

quem atirou",explicou a perita
Glais Oliveira.

Ela informou que examinaram na
rua Naval o lugar de onde Rambo
atirou e também o muro onde o
músico Silvio Calixto foi espancado
e quase morto por um tiro dispara-
do pelo soldado Nelson Soares Jú-
nior "No caso do Silvio apesar de
termos feito o levantamento quase
um mês depois, encontramos
chumbo na parede e marcas de

projéteis em portões".

Sem respostas

Numa das cenas gravadas, um
dos militares aparece examinando
o pneu de um Volkswagen e em se-

guida faz um gesto como se estives-
se furando o pneuAo prestar decla-
rações à Justiça.o PM Ruilo Rogério
Garcia Barreto contou que havia
manchas vermelhas, usou uma ca-
neta para saber se era sangue e o
dono do carro afirmou que atrope-
Iara um cachorro.

O perito Machado não teve con-
dições de dizer o que o PM tinha
em màos "Parecia mesmo um cani-
vete mas a perícia não pode ficar
no achometro e por isso esta per-
gunta fica sem resposta".

Como também ficou sem respos-
ta a acusação de extorsão por parte
dos mib._-res.Na cena onde um dos
PMs examina documentos e dinhei-
ro de um dos detidos, tudo é devof
vido.

O promotor José Carlos Guillem
Blat adiantou que o laudo vai enri-

quecer as provas já existentes no

processo.

mos que eles estão muito ben
armados"

Inquérito

O líder do MST no norte do F
ná Josmar Choptian.vai se apresen-
tar à policia amanhã, às 14h30,se-
guindo orientação da direção r
nal do movimento."0 que a organi-
zação decidir está decidido",disse
Choptian ontem, em entrevista à
TV Cidade, de Londrina. Ele mora
na fazenda Ingá.em Bela Vista do
Paraíso, onde foi localizado por
uma equipe da televisão, enquanto
trabalhava a terra com um trator.

Choptian confirmou que esteve
na fazenda tanto no sábado quanto
no domingo, quando ocorreu a
morte do segurança. "Eu estava lá
para acalmar o ânimo do pessoal",
disse."Na verdade, não tinha clima
para dizer: gente, não dá, o clima
está pesado, vamos ter de nos reti-
rar".

Choptian também confirmou

que estava armado na fazenda e

que é a pessoa que aparece cm
frente à casa com uma blusa na
cabeça.pouco antes de se ouvir o
tiro que matou o segurança.Ape-
sar de aparecer entre os suspeitos
de participar do confronto que
acabou no crime, Choptian ga-
rantiu estar tranqüilo sobre sua
inocência.

Conselhos
querenreriaçãc* de

um Ministério
da Segurança

Florianópolis - Representan-
tes dos cinco conselhos de Se-

gurança Pública, que reúnem

por região todos os estados do

país, decidiram propor ao gover-
no federal a criação de um Mi-
nistério da Segurança Pública.A

proposta, feita pelo secretário
de Segurança de Minas Gerais,
Santos Moreira da Silva, foi aca-
tada por todos os representan-
tes dos conselhos regionais, reu-
nidos ontem em Florianópolis e
será encaminhada como suges-
tão ao presidente da República.

A criação de um ministério

próprio amplia a sugestão do se-
cretário de Segurança do Paraitjá,
Cândido Martins de Oliveira, dc

que o governo federal defina sua

posição em relação a atuação da

polícia no cumprimento de or-
dens judiciais relacionadas à

questão agrária.
O ministério definiria a dou-

trina de segurança pública com
relação a atuação da força poli-
ciai nos conflitos gerados por
movimentos sociais. Diminuiria,
assim, o desgaste que sofre a
atuação policial nesses casos,
criticada por todos os setores,
segundo Oliveira.

Além dessa questão, o que le-
vou à sugestão da criação de um
ministério próprio para a área
de segurança, foi a necessidade
de mais recursos. Sem um minis-
tério específico, os secretários
de Segurança avaliam que há
mais dificuldades em conseguir
recursos e principalmente de
acesso a financiamentos inter*--
cionais.

A reunião dos presidentes dos
conselhos regionais decidiu tam-
bém encaminhar outra sugestão,
desta vez aos governos esta-
duais, para a criação de grupos
informais para analisar a atuação

policial no cumprimento de or-
dens judiciais, originada dos
conflitos agrários.
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Devido as fortes chuvas
ocorridas na ultima segunda-
feira na cidade, o prefeito Al
fredo Nascimento, o vice-pre-
feito Ornar Aziz e o presielente
da Câmara Municipal. Bosco

«raiva, 

foram ver de perto a

pação das famílias que mo-
ram as margens elo igarapé da
Vovó, no Morro ela Liberdade,
zona sul da cidade Diversas

pessoas tiveram as suas casas
inundadas pela forca elas
águas, represadas pela grande
quantidade de lixo jogada no
local, que impede que o igara
pé siga o seu curso normal

A solução eleterniinaela pelo
prefeito para o saneamento elo
igarapé e a utilização ela teeno-
logia mexicana ila bolsacreto.

que ja mostrou bons resulta
dos em outras arcas da cidade,
de acordo eom a avaliação do
prefeito Alfredo Nascimento.

"Essa 
técnica tambem sera

§ 

lizada nos igarapés dos
rros Alvorada, Betània,(res

po e Santa Luzia porque e
muito mais eficaz, tem maior
durabilidade e permite maior
rapidez na execução das
obras .explicou o prefeito

Alfredo.Ornar e Bosco ca-
minharam.tambem.pela rua
Sào Pedro para verificar o

vistoria no igarapé
Câmara

rompimento da estrutura ele
rip-rap - ali colocada para
evitar deslizamento elas mar
gens -. que havia cedido e
estava ameaçando as casas
mais próximas

Devido a grande quantida-
ele de lixo jogaelo pelos mora-
dores, nao ha lugar para es-
coamento elas águas "Mais

uma vez faço um apelo a po-
pulacao para que nào jogue li-
xo no igarapé, porque essa e
uma elas grandes causas das
alagaçocs.uma vez que a agua
nao tem para onde correr em
função do acumulo ele detri-
tos ".apelou 

Alfredo

leira

Os pequenos comerciantes
dl leira do Cajual também re-
ceberao benefícios ela prefei-
tura. Como dos cem boxes
existentes apenas trinta estão
funcionando. Alfredo determi-
nou a elaboração dc um pro-
jeto ele acorelo com as neces-
sidades dos feirantes. Tam-
bem ja determinei a recupera-
ção do Mercado .Municipal
Carneiro Mota, na rua Ernnnia
Barbosa, uma antiga reivindi-
cacào da comunidade .con-
tou o prefeito.
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Sedema vai às escolas
falar de meio ambiente

i»

A Secretaria Municipal
de Obras, através do Depar
tamento Municipal de Lim-

peza Pública (Demulp) já
concluiu os serviços de lim-
peza da.s ruas S de Setem-
bro e Natal, nas adjacências
da avenida Santa Cruz Ma-
chado.onde ocorreu o rom-

pimento do asfalto por cau-
sa da forte chuva de segun-
da-feira. Durante todo o dia
de ontem,equipes de "ama-

rclinhos da Semosb traba-
lhavam na conclusão da re-
moção manual da lama e li-
xo acumulado pela chuva
nas ruas e calcadas,enquan-

to em outros trechos ja ha-
via sido iniciada a operação
tapa-buracos.

Segundo o chefe do De-
nuilp, Francisco Mendes, fo-
ram ratiradas aproximada-
mente SO toneladas de lama
e lixo do trecho afetado pe-
la alagaçào.mas a estimativa
é ele que cerca de 350 tone-
ladas ainda estejam sob as
águas do igarapé ela Japiim-
lândia. "Para 

resolver defini-
tivamente o problema va-
mos precisar executar um
trabalho completo de sanea-
mento, iniciando com o ele-
saçoreamento do igarapé \

explicou o vice-prefeito e
secretario municipal de
Obras, Ornar Aziz. durante
visita ao bairro c conversa
com os moradores

Para executar o serviço ele
limpeza do local, o Demulp
deslocou para a área duas

pás carregadeira e dez. cami-
nhões basculantes Alem div
so. 30 

"amarelinhos"traba-

lharam intensamente duran-
te quase dois elias para reti
rar o lixo acumulado nas
ruas. Além de lama e entu-
lho, o Demulp recolheu tam-
bém restos ele moveis e ele
trodomésticos velhos

Urbam remove obra
irregular na avenida

Eflgênio Sales
, Operadores do setor da lis-
calizaçáo da Empresa Munici-

,pal de Urbanização (Urbam)
.demoliram ontem oito colunas

• de concreto construídas sobre
¦o passeio situado na avenida'•Efigénio 

Sales (V-8), em frente
ao estande do (.renwood
Park.A intervenção da Urbam
deixou a via pública desimpe-

^fida e a área invadida foi de-
volvida ao uso da população.

No mesmo passeio, os fis
cais foram surpreendidos
com a existência de uma

* mu ret a de pedra medindo
um metro de comprimento

e 90 centímetros de altura,o
que fere o Código de Postu-
ras do Município - CPM.

A demolição das colunas
foi respaldada pelo artigo
262 elo Código de Obras.que
considera como usurpação
a invasão de logradouro pú-
blico por obra permanente,
sujeitando a mesma à demo-
lição necessária para que a
via pública fique completa-
mente desimpedida e a area
invadida seja reintegrada ao
patrimônio coletivo.

Quanto à mureta de pedra,
a fiscalização da Urbam expe-

diu o lermo de Interdição e
Demolição .com base no arti-
go 02 do Código de Posturas
do Município, que proíbe o
impedimento.através ele qual-
quer meio.elo livre trânsito ele
pedestres ou veículos nas
ruas. praças, passeios, estradas
e caminhos públicos, exceto
para efeito ele obras públicas
ou quando exigências poli-
ciais determinarem.

Após o termino do prazo
de 2a horas.se nenhuma pro-
vidência for tomada pelo res-
ponsável da obra irregular, a
mureta será demolida

Movimento em postos da
Telesp volta ao normal

Poiil_r> I.......:. .1.. :„ ..__.. _. ._.__._____Sào Paulo - Depois do in
tenso movimento registrado

..nos últimos dias, os postos da
Telesp voltaram ao normal.
Com muitas dúvidas e ansiosas

>para ter mais informações so-
:bre os novos planos,as pessoas-lotaram os (xistos no início da
semana. Na tarde dc hoje.as fi-
tis estavam bem menores.

A maior dúvida das pes-
soas inscritas no Plano de Ex-
pansão é se devem ou nào
optar pela tarifa de habilita-

,.ção. em vez do autofinancia-
mento. Quem escolher a no-
•va possibilidade, anunciada
•na segunda-feira, terá uma li-

nha telefônica - sem direito a
receber as ações da Telebrás -
e pagará R$ 308.16 na data
da instalação. Com o autofi-
nanciamento, o interessado
desembolsa R$ 1.117.63.mas
tem direito às ações.

Insegurança

Muita gente, porém, acha
que a tarifa é um negocio é
inseguro"."Eu nào vou entrar

nessa de forma alguma 
".co-

mentou Fátima Salvador.de
a() anos. Ela contou que pa-
gou a vista seu telefone con-
vencional.dentro do Plano de

Expansão, e até hoje a linha
nào foi instalada. De qual-
quer forma, acho que o auto-
financiamento é mais segu-
ro .disse no posto da Telesp
da Avenida Pacaembu. Sei
que vou receber o telefone e
ele sera meu . Ela esteve no
posto para saber quando vai
receber o telefone. O aposen-
tado Cristiano Cavalcante, de
8-i anos.é ele opinião diferen-
te. Quero resolver meu pro-
blema da maneira mais sim-
pies possível, disse. No meu
caso. a tarifa é interessante,

pois vou gastar menos e nào
taco questào de ter as ações

Vamos cuidar elo Meio Am
Mente?". É como este apelo

que I I técnicos ela Secretaria
Municipal ele Desenvolvimen-
to e Meio Ambiente (Sedema).
estão conversando com os
alunos de alfabetização C dc
primeira a quarta series das
29 escolas ela rede publica
municipal de ensino que se
inscreveram na Gincana Ver-
oV.liando inicio a primeira fa-
se ela competição.

a Gincana Verde (bi ela-
bioaila pela Sedema.com o
apoio ela Secretaria Municipal
de Educaçào (Semed).visando
levar a educaçào ambiental
aos alunos ela rede publica
municipal ele ensino, scflfflfflt»,
zando-os a elcscnvolviTalguT.
hábitos diários que devem ser
observados para prolongar a
existência dos recursos natu-
rais e.ao mesmo tempo, asse-

guiar a melhoria da quaUdade
de viela ela própria população
atual e futura.

As visitas começaram na se-
gunda-feira c ate sexta-feira te-
rao envolvido mais ele 13 mil
estudantes Durante o encon-
tro eom as crianças, os técni-
cos estão distribuindo uma
cartilha mostrando os hábitos
certos e errados ele relaciona-
mento com o meio ambiente.
chamando atenção para o li-
xo. a higiene pessoal, a polui-
çào sonora, o aprisionamento
ele animais silvestres, o acon-
elicionaniento correto ela água

para consumo e o cuidado
com os igarapés.

Após as palestras, os estu-
dantes da alfabetização terão

que fazer uni desenho sobre
meio ambiente e os alunos das
demais series uma redação so-
bre o tema abordado na pales-
tn.visando a formação ele uma
única equipe ele cinco mem-
bros para disputar a segunda
fase ela Gincana.O julgamento
dos trabalhos ela primeira fase
caberá a cada escola. Os resul-
tados serào conhecidos na se-
mana que vem

Escolas participantes
da Gincana Verde

QTO Nome da Escola Bairro

\ Chapeuzinho de Palha" [ CÕTõãdõl
HemetenoCabrinha , 

Coroado II
Leonor Uchoa de Amorim são Jose t' 'ftí I
Albérico Antunes de Oliveira Sao Jose V
Themistocles Gadelha Jorge Teixeira
Valdir Garcia Sao Geraldo
, Sagrado Coração de Jesus Centro

Osvaldo Sobreira (jniao

Francisca Mendes Compensai

10 Terezinha Moura Brasil Compensa lll
11 Elvira Borges Compensa 

II
SãoJoao PraiadoTupe

Sao Joao Redenção

14 Alberto Makaren V.la Marinho

¦ 
friL Santo 

Agostinho Santo Agostinho
" '?. •" Fabio Lucena Nova Esperança

17 Nossa Senhora da Paz I Bairro da Paz
18 Madalena Costa Novo Israel'I
19 Republica do Mexico Flores

20 Domingos Savio Alvorada lll
Elineia Folhadela Alvorada 

I
Elizabeth Beltrão Santa Etelvina

23 , Sebastião Moroes Compensa lll
24 violeta Matoa Areosa Antonio Aleixo
25 Joaquim de S Pinto Aterro do 40
26 Tereza Gondim Tarumã

Ab,lloNEry Torquatro 
Tapajós

28 | Colégio Sao Luiz Antorllo Aleix0

Na segunda fase. que v ai ele
19 a 2*> ele maio.as 29 equipes
vencedoras na primeira fase re-
ceberào aulas praticas de plan-
tio no Parque elo .Vlindu.com
orientações ele como proeluzir
mudas a partir de sementes,
ocasião em que receberão as
sementes que deverão plantar
na terceira fase ela (.incana.

Na terceira fase as 20 equi-

pes terão que plantar as se
mentes recebidas e euielar pa-
ra que se transformem em
mudas. I ma comissão julgado-
ra formada por técnicos ela Se-
dema escolhera a equipe vito-
riosa considerando os seguiu-
tes critérios: vigor das mudas,
limpeza e harmonia ele minivi-
v eiro. conhecimentos práticos
sobre o plantio e conheci-
mentos teóricos sobre as es-

pecies produzidas.
A escola à qual pertencer a

equipe vencedora ganhara um

microcomputador Pentium
com kit multimídia, enquanto
cada um dos membros da
equipe recebera uma bicicle-
ta. Para as equipes que eon-

quistarem segundo e terceiro
lugares, cada membro recebe-
ra respectivamente, maquinas
fotográficas e vvalknians.

Os prêmios a serem entre

gues são doações fcitjts pelas
indústrias e lojistas da /ona
Pmnca de Manaus.

A titular ela Sedema. Kosali-
ne Pinheiro, disse que a pre
miação ocorrera no dia 5 de
julho, no Parque do Mindu,
em solenidade que incluirá o

plantio.pelos próprios alunos,
elas muelas proeluzidas elurante
a Gincana Verde Vamos fa-
zer com que a criança emo-
cione-se com o plantio e pas-
se a olhar a natureza com
amor e espirito de zelo .disse
Rosai inc.

Médica assassinada fazia pós-graduação
São Paulo - A médica Isau-

ra Virgínia Santos Rosa Pine-
zowski estava separada havia
dois anos do médico Hélio
Pinczowski.Ela teria começa-
do a freqüentar o centro es-
pírita Seara Bendita, depois
do rompimento com o mari-
do.e fazia um curso de dou-
trina espírita, cuja duração
completa e de sete anos

A medica não tinha filhos
e era filha mais velha da fa-
milia. Segundo amigos. Isaura
era muito apegada aos qua-
tro irmãos, que moram em
Sào Bernardo elo Campo, no
ABC paulista

Ela cursou a Faculdade ele
Medicina elo ABC e concluiu
o curso em ITí. Depois fez
residência no Hospital do

Servidor Público Estadual.
Nos estudamos juntas na fa-
culdade e ela era uma pessoa
muito querida disse a amiga
Carmen do Vai.

Em 1990. Isaura começou
a cursar pos-graduaçào na Fa-
culdade ele Medicina ela l'ni-
versidade de Sào Paulo
(ISP). na arca de Alergia e
liiiunopatologia



' 
Quinta-feira. 08 de Maio de 1997 Fazendo História Jornal do Commercio

FAZENDO HISTORIA
Oitenta anos atrás.o Jornal do

Commercio publicava o seguinte:
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« «TBBMA • a aalaa r.o».4»

0a aata aa rtaroo araaoaa, ar

tmeamqmm m* c*mr_ui_ »«.*-
•oo a roaoaloo «ao aoakoraa a

¦aiomgli «aa malharão II m
.uunaa* a mmmm * ¦-**• '
¦¦«Ia «aa aaaa a aaaa olàrlro

* «•*_«> aaa Oao.lai.atool Ta«o

laia ê a •_¦_*> «rara ao «aa a
•Uloalaa» a aa. aaaa» ram.41.'

trai» oo aaa arl ao «r *j aaar<aa

__IU1-1K a roa» a. 4» oa
A.T.^a»«. 

e*m a-am.

cao. aotra aroaraa fa—Ilia.

aaaa «alalal. aaaa o laaulla-

Cato rlralrloa. Tralo-ar a roa

Haaooakor Coarloko, a. 44, aa-

ao aalâ a ofcaro.

• ¦Ot BO» ooolra a rlooo 4o gun.hom...»

tmem. ralo o aaaa namaoa

rlao. ookro an4loo, oota-rlrr.-

«jraloo rommrrrtaoo, morri.,

rto.. o a.M.lua o f|arlar*_-

fcro oaorooaorlaa, oo.

»•*«*. !¦¦«--- • —o--.---.—

rio., rlfor.oam-a. aa "I oo.-*

akla 4o toaaroo 
*___M *"

4o Para. Aararla roa MmmA

¦ a. Ua.lbrrmr Morrlra. a.

Trlrakoar. «O...

,u„. i.-,.*-jJI **í*íJXflrt.ÍIrl
>. I. O ar. Palia •>'•¦ P>l -1 -"f**
ndade. ord.nou «oa fooaom laooaOoo
I ..gua .roa oaooliroo. am aaa .oitor-

m quarenta t^to"»»»^ ____

vindo 1ntm» * i.Ji.n *we __3*ff»nO, al*"ga*>0*

tlroa tia canhio cunln» o «Porá-

«u que íi.* afundava lentamente, aca-
"*** IouhS .1" «...Iruil o Em ..«ulda. d».

pareceu Kr.Uo. 'unuil. mo Io
„,„. m «ninado» na -nal. complo-
-«¦urldAo. oa naufrago* ficaram à
.._f a- -_.__. n«M«iulo nara aa a-

AH. oa n*.1lir«|i>*-i wm*m—t—*m
norte, n-mando par» ae

nnira ii lortg» áo mai ,
mi* d** deealento. qur a
..na Inovl.aval Hoa.
dcpola •nwn. emfim. mn*

|.-n»-ilrtmii fr«-,f*r-*iea..«
)» ,. .chnvai

h<im*-T*--ntr* rei-vblone.

_**, 
ruorooairiiiA »_i.k-

MAU aaa a a a«l« karalal-

ra, 4..I4. ao kom matorU.1 «oo

amtmte. aeaem «aam ool...

ofctor aa rolrolo ar.la.lru, «ao

rlvaUoo oaaa «aal«aor Irofea-

lha aa Baraaa, ko-do prole-

rtl-o. iT»>.» adao.d. Hlbrl-

ca «taata aa tkoatro 04...I.

Corroaponieioia ia Ittm Or»»»

ti—i—ni.
O ar «Ir Attttnttt* Ml JA M»

-¦ou du estrangeiro, af'»-. tivam-nte :

l.ixltoa. fui chamado ao fm^i d. lí«*
l-m, i«-l<» mt. pr_«.d»n.« da Ile-JuMi-

tr_-xâf>. dr. Hmrbtttui

^_ t9g_9 P"'ll:"

Ainda houvr qunn i
.,-fanlaarla um ptiim
' i dv toilo» tM mSSm

nlrnclaa mula ton

I. B> *i.t'1 rarir motttmoama *m*WmW**mm
ff i-*»conrt-> aa ll-i-atudu quanl» ca-*

a V iro t auanlar opn«rt*jni<l;*''*' >>•
- "--tll. \ogn a* c-)tn|v»

¦ Or Carro Ilu*. fl
o nra.ll. loco _ r

amlnhoa «Ir Con 
'*

rxlurç&o d-» cln<

Ti-and* fllor arefi«o-of.00. t:nna m
ta roubada na klM.oll.rro 4. Ok..
•aof»nl. dr rior«^>ça • aro -orlado
«o llrrrlro ailllquarlo. d. or'a*oo.
.lirman. Uo Allokm. -.Cevado nr
»ui-*an, a***»' o pr ncipto da ffitrra
-? O mínlatro da fatanla autori*-»'
o dlr ' torra d» f.loo_ Iro-tlrlr. a
curaram am aecordo rom o Lttyytt "•
loNftl. aft-n drala «rmpr-aa muda

le denoml-r-açâo.
-? O deputado F^pírMUo Montero
-*4rr da banr.da d. Hrrcloo. na to
•nin fi-ileral, fatiando aobem » cultu
-a do tr.***.. Juatiflcmi ama LiirUaaçâo
• uctorlaando o invi-nn, at« qu- -***
¦ormallaa a im >rt*ç»o da farinha
l_ tr «o a de lriKo em *frto. de mnáo
i af-NCRurar permanent.- nente o rnn-

•urno r-e-la aaae«urado pela Inltna fI
•açio da rc.pectlva cultora no Braall.
i auap-nder oa dlrcltoa da Mnpirta

H 
**VVÚ OA VHULHai — «an

m nOMKK AÇÃO ao H.rko, o

4« IfOOU d* diífrr-iii-m «»•>

oalradao 4o HO»o..« a lll»<>oo

, a* temam me* a* tmtoeo a
lafo.l... 4a 1»«HH> noa ilo

lo»«o« a ll»".».. r dr ».10<>
aoo oalcooloo ot» aamrn.

Aamw» ê »A dura-at* • iu*-a

«aata. I il

. .-o.bo.. .• Att.:.m> tom* l>ra.»
...'fou fa. o «r. Nl «•
¦ffioa.

.'orti_«al. para vlaltar

a família que ainda v

,»*.i iinavo .mmavit.á'- para L^el»-.

.Ir I* pari o Rio, vlnlo qu-n hoje. t<

,!„_. „alur»ll«..lo. t rMadlo bra

Icro. Accrearentou « nr. Pc*l*to.

utM-to nu limar ln<> entalM-l.-ldo pmtn

lemanha (¦ i|ua*-l inerricaa, porque I

matMtt liilllei'». franc.**»* a BaWli ¦
-itinutun a enlrar ocnienaa Oa «po.

i da rcuarra. major

n, a quem cabr - -'¦•

ivmavci de UT rfomn'

» portucuc-a, preparandi

ruerra aclual. runiiirlu

... u.ri baixaa qua aa noaaaa tropaa

¦i-ÇflIíliT duranta a ultima nffennl

brllonrua rm our lm»m« nar-

íralarn.pur cà aa p<*-*»f'aH auiaea

lavela e tlmorataa que eama hal.

. .i vi it. ..torriea. que- a .anguclra

_. nu.l..nb.. qu. ... nr-»» bn-ojeo.

il.dua haviam .Uo _rrif..»df,.l

.|U«

lmpreuidencia
 No rio Machado um serin-

'.££:. 
gueiro foi viotimado por

Hn.r «

cenero _mjtr
tllulç-o de dusenf-m

oa du
ior™ qua ool.
i nrodUlMao»

m»no*i. Ml*

premloa da 9 ...

i!»»rem trlito no pala > ¦(.•.¦_«*.
•lurant** um anno, p-lo m**no**, *..,.
•oneladaa de trigo am rrio ou arte^
entoa delir r-lualdo « farinha.
-? «) ImtKN-Io acthre o rf*dlma«**tn
¦torte amerirano pi-mltt« dar «ma
il*a do enr''nie<:io*4-tito raallaado de-

imi* da siierra. A rohranca ".-n mil
¦¦'.vr¦ r-iton t* <|ulnae « det*--¦ » elevata.
tt* n (Knaaanta e oito mllhiVa d** do|.

nn exercício pr*t*--edant», ou a-
iuamc*nlo de aementa t* chi

¦ nun..ro d» n.rt.amrrlraw. rmn
¦ idlmento auperior a üm mtlMo

illara paaw.u de quar*nta e qt-as.

uma amad lha

Desejando ciçar o animal. -

o podcii.lo. porifm, al

ra o amtiro, enrontr -u »

l.l.na «rr«lra ll» orn

p Tit-cuIçAo

ala.alur.cl. da JCaaao. «...
a «bafa da policia •rheio.. aoii.

aitaaaa a coanparac acata da cb-f*
doa rnpr-jtadaa para elucidar a fartv

A.l I bara I. ..rarrar •« o rapodl-
eme nlo luda. parata. tqu-lla ae-
abar aaaaaroel». I .brf.lar..

O laqaorlto prc-tr-a-pie

Par casu dt* *p___hotot

Doado q«r a govorno oaaunctau pa*

«ar a mil reta • hllagraaina de «»fa-

aLaioa qup o Hellodorn llndrlcue-* da

SlWa, w-rador aa Cachatlrlaba. do>

e!dlrf tamar-ae a maia eotreaaa ma>

lador do icbItoI anlmalilnho.

Ncoae nropoalto, e deiwlo do arara-

i*r i»r alfuraaa horaa o ardor cauati-

ranl. d. ~.l ranMrol. I».l.r u.»

vinte •• doía hlloa da p-**c«0*o Inaecio

re(ou o om -lambo Aprlflo Hocena

d- rtftlltar a coada do produeta.
O Hrcena aaaltB le» maa> dcpola d«

rrrrbar a bolada. >..o»>. a .nlro-

gala ao Hellodoco, quo diante dlaaa

api-elloa para a policia, dando quelta

dc todoa ea ailradorca do dce mo ba-

MM»,
¦%*%¦%-* Rcunc-*f hoje. ta vi nle hor •.
o lonac ho da offkiaoa do referido
batalhlo.
<_*•%•**% A a»c*Clo à» alfna*tlroa do d ti
baulhto. f irft ciardcloa d> algnaee
daa cinta ia cinto c uma hora-
«'-CAO* Arha-ae de dia na delegica
do primeiro dtatrtcto o eut-delegad»
itua'avo o do f*rmancncla o puarda
civil Manoel doa nela; acha-se d»
dia na delegacia do eegundo dlatrl-

tn o aubdolaarado. Marquea dc i*f
phano c do permanência o e*uar

V**è* A repartição <\n (v/reina i
lf*ilC» tna.aa polaa aegulntca a

-Pelai Zolo. para oa rii a 1'urua

IVIo Gmaiará, pnra a Amer!
Io cinte horaa.

Opa O laipaotor d. Tbaooora. oa

Ü»"aJ 
*coDi*nl«âia"o. 

tol daa* Sta-

tbMour»lro addldo da
- KUAa .
rooartülõ a .«*~2£i

, M«~..a

¦mfllcto art
.rna vara » *1>-.trui';*4<.

minada* condiçõ"* qu** oa m**H ad-
T-.-.rlfia cetlamcntr r*¦|«iilir; «•n

rtnnto, ao mlntaterlo a t|uf prcnl-
o ar. dr. Antônio Jos*** dt* Amrl-

leMn forcot-aini-nte dr i*ucecd'***
* "o 

Hr-publl.
.« gu- .*

„.,...*,.,
¦ 

..-

_ litro» da MVLaaa — «aa»

aHOA-IM aaaa «raadr a mm»

... reme fira taatlIU, • roo

Moaarokar Ooolloko, a. nn.

«AVM DA MDLUBB — »•¦•__ «AVDB DA ¦
Mkra»orrk-aUa.

«MADA. hllll. ¦¦ 4o ama.

«oo arlo kaa.l.luda rm arr-

?¦«ao 4omrollroa. «ora r.._ d

«aaaoaa família, o «ao em.

,4arma I4ra 4o aluou.., o I

lar a raa 14 4r Halo. a. ua.

«oitarav» 4o Catla. — -roa-

4.m-oo aa raoa 4o «.. Dol-

laor o aooaaaakla, 4 raa Moro-

d'Alme!da crio-

Mterlal. Maa af-

tri-nu*. a

rie dlaaoclaçlo;'-'fco contniri» ¦>H.-*
Hifltcto Inc-q-arado.

1.....1

,i„ tinham >mml.ra dc veracída
in,*. .k iiurdu tamaa» tormn
nTiiwnliw. Corn «ffe.lto. o tele

mu rrir-hldQ "" niiniNt.Tlf. ll

lado no Figueira da fm, c em clno*

rorldoa I A -_i*ecul*M**o a cate reaf'»*i-
•„ 

i^rt. aub»l».lr. -»m n»mrtr.i

ridículo. 8cí« b.lxaj. quiindn »•

dia a crntenaj» ne i' rnlon r «n-

¦:otx _ (H que nào aympathlna*m

'ííji 
«uro-ao, n. 

"K*a

,.'„*;,'. 

'l',.*i.i 
do ,_«»..r.«r .1

no lí' Impfr-sivcl

U orn Brnn.lr ¦
•n noHHoa irin.\"!

,-n .*..l..d.» ' «.**» l»*****1"*

de pas.

i affuarúam o pri
rnv n» cminciu wii-^mrado. a |
r» lidade que aurja. para
.m «ai ficam* a» _-•___>•« d

mllhflee I últi no Amaaonaa ha deienete

o o *r rellppe JoaqclB de

íd.d«' * 
"*, " ™"

*> i. ira'«rn.dor d. B.lad. OM*>
i tardo, aa vorwaria do geveraa,
¦ ibl despachado o olpodloalc a

mn. ffmt» Baaioa Ailrolable 1Ka- I
«n. Mo», ro.... r. r. -ar- • ao».
ia Ignacio Moerbeok, Antbero Heaea- .
d. Araaralro Pr*. Ar.b.r Pomo. -,'

l-.rn.r3l.. Pa.» T'ru« Cf . ¦» .
«min d. a.,,... „,„.!. Baraardlao 1
Valle. Raal dc Aaevedo, J. C. Haau* )
lha Junlo.. Jo.qula. Cuopoll.v Mo- 

'

doei Benedleto Kaboya. Aaalbal Ca* <¦$
hral. M. I>. P-*«oa n-mea. Rayaiaada fl
Mo.lr.qro • Cnar Itlra. I
*>•*> p.i. limam» da Dalafoola j
ri.caT fal an.raaoa, boa.am. aa moj*Í
coll.n da. C.rrrlo.. ar laa, ra-M,J

• icnhi. f» c

mim

auperlorca

Tío aprruf-ntou-

..¦r.-n.-.-ii.i

r. .lu ni.li

<o |)ro/_i,i>i>m di* itoveriio. qtn*
-'-ha chnnilcn. UtU

. DCrlnr.i o irnl.ltn

l)uti*s.ÍK.l!d:ide« prov.

c fí n... oOOtn

da Ki-i-ubllc

vicloria. O

Kvolt: ¦

«14

**>ONTIJ»«Ma, Crrldo-, u.o.ra»,
" 

oaraaa-oo oom o marn.llko-

aá '.aoloamo Ulrlao* 4. Akol

A-aaJa.

«tlt «ora família, al«a»i» *

m In Bomodloa. A cha..

aata aa or.d... a. li. 4a mr.-

¦ AMPAUA» o matorto. olo-

rtcleo.__.Von de m-ee nua ar*

anaacM ata ícFca».»aa ila t*. Oeí-

Kar o aomaaahla, a roa rlar^

akal Dr_.4or>,, a, »».

UOTOR M\H...«|U. Voado-

ao am 4a • oaralloo dr lor-

\-«7 Ml»-*» a Weloo «Mi vatad** -—¦

...... o trotar cum Ma«.1oi

comaoakla.

aaoron Mina o w«-i_ a let*

.oar. Vrodr-»r N.H c»..l.'

414o 4o lll .•«i»  « mola

««a teslmiv te viu i«-rl»*ll« »*-*ti»il

Vam tamkrm diournu. V «rol

eom A. IU.li», • o< «...da 1V.I

nrd» n-b...... ... aa.

làiti, i ' ii-i iiif'C'tlt»'U'
«r enn|*'-nto* n*° ¦* *

,_o «nula dr »««» «•"».
iparfcicoadlaa!-.

n.lv-r

««¦»«" U'i

l./.H I.O

n Horlaonte a- primeira leva dc

-? l»ola mil c oltoccntoa oprrarloa
'a fabrica Votorantin. «n Borocaha.
-rt^nc-nl. ao Banco Unllo. d. Mo

-ilndn uma altitude belllcoaa.
-? Aa autorldadea de Valparalrm ap-

-inada ft'Companhia df lOctrlcUlade
•ndii-l-rial. denta cidade.
-? Ha pouco foi Inaugurada na fa

•trlrn Am pólvora da Eatrclla a inalai

»o e força mo tria dente d-oartamen-

¦.'atro da gruerra cate melhoram-*ito.
goncrnl Mrmh de Mora"-, direclor

n material be'llr«i. Informou que lhe
h"'oti tm minu um ahatxo at-alanado
a lr-»pulac»o da cidade dc Maa**. em

dc rÍneo-**-nta. qualro mil

oÔíé__2_2f
F 111 A X V V 0 O

a publicou no IHano _ub-"
tigo, terminando analm:

e que |*en*M> quo t

mandioca t mm »••¦¦¦¦. -o— -

pto braallolro.
Hcrá om pio mlalo, dlrio. »na«. .

povo braalleiro e um povo meallg

natural qu. o aau pio ««Ja lamba

So «OTMl*4 >r**<a«_, Ira.ando/da
daclaao do Bupr.mo Trlbuaal fjtar-
ral «>bra o -«lido d. «ol«or-co*p«
Impcir.do -.K» d.poudua danUata
dn. -1'arrro qu. o. dcpulído. 

'lo.l

llrli. no podido, adduamdo noyoa _
.u.nomo» ou lr«o b.l.r U >por.u oo

|H*1«.- Judiciário do Balado. 
• Indo pdra o Huprc.r
io ao Cong
intervt-ncâo .-

mmm da (.'onetltulçat- ..
»v O Jai-mal do _f*At* alacou o dr.

louro Mull.r. a propc.llo da nola o.-

riclal do ltamar.ly, a qual aftlima
oue o dr. Lauro Muiler, quando ml-

nl.tro, negociara eom a Argentina o

rorneclm.nlo de trlao ao. mcicado.
aomente cogitando da.

Cabra deiaforado

Ilruno Prrrelra da Coata. morador

rtiMte de parmaarnrla na prlnw.ra de«
legada contra Jmit de Paulo Vianna.
roquetClra aaqurlla rua. qae o In-ml-

 -m rua proprl 
| de Paelo i

Marchon cm Tinte

I'nr Infrac-fAo dn regul imenti
ve huu lot*. foi multado em vinte
rela o carroceiro Antônio 1'creir

Banquete pagio
Fea atino» hontem, Franctvci Èt

Kouaa Martlna. C_.no é aeu habl-
-- valho, convidou oa amlgoa pira

, brodio, em que o prat> prlncl|-al
t uma feijoada oorap-eta & ca-

r*o»e horaa. A bola na meta, oa
logarea
do.

monMt-a era •.«..»«*-«. « » HbB
auceediam-ae, aem IntcrrapQoaa
reeuHado foi apua o almoço a ¦••¦*•

parto dellca Jaaer imr batio da meaa.
Apenaa o amphytrlio conaegula an-
dar, embora aoa trancos. Pahlu e
achou de dar cabeçada* cm tudo o

que encontrava. Inrluaiv* o guarda
Mano.1 Moreno, qu. mala paidonlc

 levar o Chico fc aogur
aadrei flouu

mWfê^ktM
Muradoraa da rua Mc.-i-.>nh*»j**t Cea-

ilnbo, ae li-cho rmopr. h.-ndlda entre
» avrnld. Cduardo nn..lro . . raa'¦Vrriirn Penna. p*-d*-n provtdenclaa

E brtedrlra.

H^paya-eBji  ,

OquetouTenoFôro

,.i.» ..... nio. ..i.al. . qaabro raia. _

íi™ '•*,". T*,*.'.i"jy3
r.rtlTo deaaa repartido relaUcag aa**g
m.« do n.lo ullima llnd.. *

»*o> i-umpriada a portaria Io
lo correnlr. o flaoal «_f. alam
uinii-m aa dr. •aparla.rodaaU 4a l__
II.I .. -oiul.ua loformMo*. I 

J_W»¦ !¦*>" a prorogacio da lei numera _a*ft*-,.l
-niu • «OKnlI r art. da rlató a Oob «

le marco jum Imo finde, aundoa M- ,4
:iin..r todoa'Oa proprleurloo do pa<_a-*'fl
rl.» a ...unirem •<> dlatr*b«l_rra 1

da- compelenteo balancaa. Até * data 1

! ,„ «M o IDI.NAI. DO COUHUIVCIO J
t.< occuiwu do awuniAo. aeahaai tM- ...
I-.. norôm. .u.nd.o «_• l»ll-JOa__ 9

A vl.la dlaa». . arama lloc.1 ,aaal» -»

I « lho. nor. lutlra.c.o . datam

... .«..luii.nlo. concod.ndolbm a 
jM jt

ii.prorosavel de treo dlaa para aàeée A
 -a niooCooada M. <;

('Jhral, Paulino d.
Mm.
•% Dlnirlbulram deaembargador

a do cuado foram •'.

li:'

min.',h,,h'" tW\t\ hora af>

ag loldaio- lu--.tanob .•¦>-.

jntrcplilíimente no ata'1"'

mn, oHâi*u onjulho. Alt l»oJ

idadua, embora lenhum tm

ainda nio t-nhlriim dai
—a -t-iÃb aroa"

iriWharla

vfto fnmíllarlHH
o iwrlg.

., i*. . Affonwi Cot

OTi-clho di-mlni»! i... .

portuguea. no dlugiri- ..

vlaítor "i*u füho que e

irfdrraçA" l»!l"

, prerVilcnlc do

FYon.

.... a v tí 'ar M*>1 l-ui'i 'iue mMA ,,u

b-ar-rta da batalha rCfoMM algum

tr.-, .«it Madrlo*. s nninorch, kana.

;["con»"."u^''m''X",»r,",.»f.

TaakCa\U'V,í:^V7. dr^Af-

,«„, t*(.nl;i nc.eitou. ('ra. o"..*1 aim-

K furto tem forneoíd" enaijo pnra

| TUM. . C.brlfaau amtt *

Jafcrae luiecinuieutra. WMtf»

Uti, l»rv»daa • puiu d «-me. Ua-

Mlin-o naa iMJtM vharHa«ttlaa.

*»KK1V...V( tv-st:
W oo «rroilo •
ro 4o l>orto«al.

I, r neli. iitliiu.l" .|.i>'

... in|i"'ili<l'' '«-ii-1'»

In^H.lr 

'f..r*i:«a 
vt,i*,th nx v,*U |ii«r-i

teut.iinio*. Intiu-I.M <>k rontini:.*;it.

trua t> nuvrriii* continuar* a ei

una lanipo*. tir l.atülhit conuldo

numi-ro id» trop.ix. I'-ciiH*o cm 1
«ahlrft do Tejo pnrn aa noesa»

.hr.... niilil.ir, .pir f.llíl i-.-lllil* ,

prtdthMia fm un ,¦>!.,

nt- mt—wm lanam-. «*-> colônia», Att

quacn aerfc*dado um ealnhim orirnul.

co, 1 ordem Internn. que serA policia.
da cimveiilenti*'i.enti.'. IVl.i paatn da

Inntrucçfto publica. fiunciit^r-scH o

deerovolvimcnto do eiit-ioo primário,
edu-ai_ilo iirtjtdlii-a e

l.ropik-d.ide HtUra-

¦ ãím r.ç-'lido

Tiro casual
Ferio a amante quando

viajava nurn* Igarlta

O proprietário do ucringal Forta-

l,-M. no rio Japurá. .nr Joio Lo-
•mprehendeu no dia

- 
iw.a manha.
oppoata, em

..np.mhla d. aua am.nl. Vlnllinia

Tomaram uma montaria e quan-
do atraveaaavam o rio o anr Lopea

^.'"fel-o11™™ Unia Inf.llcldade.
. a arma disparou, penetrando 

*

a na perna direita de aua co

a cldad. d. T«ff». onda foi SÃ.
uma operação cirúrgica, aendo *-

trahlda a ^alB1 encontrando-ae a

ente em franca convaleaocnça.

neceaaldadee do aul, a
~ nA° 

iKillcla. 
'd. 

capilal. alt.nU.Mlo

a um* aolicltaaçào qu* lhe l»1 ¦É'lare

Ia iiollcl» do Mio, pr«pd«u

ilfloa port

' 
ui, .li-Me <i'i.* inra Ia»" ---^

tèm 
'"« 

«ubmarln.» .rrinunlco» »»¦

íll" v.ido nm «U_ f.iiv.nh*.» ** »•»

íi"*7 nue cru — 1'ortu».
I ai. y-rvlçn da ««»«'
n tili-uc por uai WHMf

I. nl ,.ilin1-.'-<|(> '

reftultnilo,

nuo nlo t- •

-til*iu."irl-i'

\-50tiflu.
_ZbS3_^sZ__^ «*ttm±,tT*nmmm*+x.m**m d

r.iam «nno. boi. 1
m-b- Ai ra«aaa. crac. :*"—b. 

Hachll U.nto...

—1>! Etnllle liarboaa Oonien,
—[). Hertha Pimenta 

" * '

m > Aa ifHÍioriHhoi I
—Mnrl. Rob-rt — *
- -firollna Alve»"__....
—Nayde Vianna.
—lílree Corrta d)

m-m. O, .«rolao» :

de Lima,

Âmorlm.

a Lopoi de Plnbo.

o K.ip.
Innoccnclo Pereira

fj>_>. .11 ««H*.or«« :
Dr. rranclaco de

.ia ao kw, pr**»************- •
Kl.l.|lle«ltb. »ccu«_4o —..-

da f aliem-la fraudulenta da

.... Maka.ka. da.ll.
«M, No hospital Pedro II foram re

colhida» do« p-aao... vlnd.» d.i I a-

rà mordida, por cln. hldrophobo..

aa'quaes ealâ-i aendo aubmctUit.as a

Iralamenlo ..o In.tlluto 1'aataur. uni-

ro existente no norte do Braal.
•M O medico da Hvtl.no. cm com-

mlaalo «m Cnnhotlnho. d.clarou .»-

tlncta naquelle município a pca.e bu-

%% Oa abolicionlataa. membroa do

antlao l*lub Cupim, flaeram uma to-

mariu ao lumulo do dr. JoaquOr. Na-

UTo'maran» 
pari. na roníarla . o»

alumnoa do Lyccu d. Arto. . 
*****

Cio..

capturar Florentlno Franci»

««Circulou «o Reclt. o primeiro nu-

mero l'A Ordem, onlo do d.f.»

do. IríereM.. do «ovorno do Eato-

fugindo ern netrui"»-
•va Km Timhaub*. no locar Chan do

Melrlm. Jo»« KeVIx d. Blla»
ver.»» punh.Uda» em Manoel Beba.-

tHo que morreu momentos depoa.

V* Falleceram, no R.clfe: Benedlclo

llodrlrti». d. Aa.umpçlo. dona Mor-

clonlll. Tond.lla, don. Uull.rla No-

guelra Poro»! uo F.ltoao: flávio
Cerarlo da Cunha. Km Gravai»; Al-

varo de Aquino Fonaeca; em Bar-

reiroa: Antônio Antero da Corta R •

Vlro- .-m Hnu dAlho: dona l~opjl-

.Una de Accloy Falclo; rm Carua-

ru don» M.rla Re»lna «oarca Bar-

0 El Hour.do
índios do rio Machado

trazem ao pescoço
pepitas de diamantes

Oi MkpÉM biUb h km*-
únía tmiMu Om »\

Hi.wt.~rea tar-ttttauMru*
Amn ton Ia ..-..--ai .a. i*ontondo em

rolo ubonlmo fabulo-t. r^iue»..
„,. explorar, fonte Inexgottavel d*>
lodo. oa mlnerac.. de roade ra. do I .

nn««u!ndo empo* lerlllll.»mo. |.»ra
agricultura e a pocunra. ainda nlo

f.il compnhcndlda peloa que ae av.* -

peque naa partlculaa doei theaouro'Dcômmenau-iavcl. 
De quando tm vea

àurc ira« umn rlquct.. 

cio 
'clíil. 

...  .
appfdlante Maria flrailllna Terto o
anpellada Itoaa rioa n<*>i> H-delroa.
*% 

Pa.urom do deaetnbariador M...I.

de Almeida ao de^mbarcad-ir
Cabral, a appellaçüo cotnntc-r*

de Man»m. em que e a|><K>llan<t

n compunhia Alllanca da Oabla o ip-

l-.lado II. Baldl.1*.

% Mandaram com vina Aa parte-, a
¦.pir-rlIaçAo civil, de ManAoa. era que «

Appellanle a floriedade n-nefleente
Portu-i-ueia e apprlUda dona Maria

rao civil lel-olflcl.l. I.
irrenl. . Iul« d.

recorrido Ao..j

IC*o. da babrea.

Pah a

Jo forua vj
. nomeio oltoeenUM. o qalase V
• «alanhotoa. lendo lido pa(M 1

o wm a*»¦ ****-.-*» ¦ r-*s_rnno /.mm. .
Vldal Dnaeol». a no agerav* de I

«vAo. da babrea. etn que abo appel-
••a Gorace •¦ eonpanbla e aggrava- ,

¦---•-. |

t«_mn_

o das llnhrtr. telecraphlcaa da I

«nio» e qulabcntoa t_.i wm—
m_>m -tn portaria de boaton. o laa-
TToT d. Alf.nd.«a rcoo»o.«aoooao 7
chefe da -.inunda aeoçAO. laser dobl- <
tar o theaourelro da repartlc*o a eact

i.,n at. »l»r..ndo Oul».rlo« pau ,

larsTrA.^ _5*o*_Í
...ra oceorrer o pagamento doa cea-

cí-ônio. do pe»«oal d» raforlda a4oo-

•".*. 
fM-Td

rlnba, que Uça -*-**¦-

S^__m__'_*_*__\ S-

<H4'trAr._f'.l.l-oTAr.».,t
ÍTÍd. direito d. *ta^.aaum —

... ...nnoel de Caat

^ 1'ralgnaram i»Q>. --. j
prnslina aeaaao. a appellacA'

•cSWS

I Iul.

appell

o deaembarga-

vnrdoa 1

pro-edidos

.¦cila
•»!udn

iii-l" f..l
Ino. qu*

locnl.
1 

iihiiin pela frente um

decidida, o. alleniii

«na, tOarn « l~l» o
tia * hom.cJca .

pu* 1#M (U-MACAiAÁ « m »rl-
«aal-cta dua Mad-vlit-ri-*,*-**-*

Vrrpttmatl» aaaa rival du pUme-
-_».l«v Akol.

pRBtl»A-»M 
4r aa. J.0.1.. ...

«ao ratradi. do fabr.ru .lc

....... pnra Irofcalkor ¦'»

Bagre*ltl-** au lalcrtoc du WtMAa

4o. Trata-w ¦ . U.Jot cam

ar. Almr.d..

1KH..IIA.1II dr Iro. b«... .»»¦

tarei ma á raa Lula AnC-e-r

.. I, L. A. raaa-or be»».

Bmaiti..» 4r .

kofcll.tada rm 1

a «ti* a Oi»

rvlc... 4..-

1» A Iralar A raa llca-

r*«. Martlao, a. 1»

prot. «er

'icn.l.lnl

nham ¦

c v.>. c«lal«.
.vilh-u futur.»

iranaformitr-í-e e
ir Icnloi

, -I,,..,.

'.. 
guí (Em poucas linhas. 

g

o Corto,?**A|.|.aiv
Indo dc Cnriu, o nr. IV.«^ _,..„ ....

iplldo tio \iM*or brimlleiro PnranA,

nte .lev-ejar»

sul»ltaiiK«
m-. rn
brnalle;

1 nriiíia franceana i>o
illi-.i*i\n, Kntirevlslad.

...r- j..., -.as. conta hotrorea a
da ¦MJCJMM ttai-.oeira de que (

nbnndonnila it

-? UM grupo dc profeaaoraH diploma

,!„., do hi.llKVUtlvcl lireimr.. - ¦>- ¦'•«

pons» b "li dn de na enpltnl -lc K»o I*a
m ln.lltiil. I'l

o qunl me-d^ni*

afunilado

Jornnlialn***,

que

.. nú- •¦ . lho 1
franecovea

(i 1'itniuti nnvgava de noile.

riaaAatm resposta j

—Roberto Antônio Rentes.

•o dc Bat-

cartório do eacrlvlo Kodot*
AH foi reaistrado o nasol*

BMIMiI dc F.gueiredo.

mMmm menina Harmunde N.

SSãrVcSSor K.roec. decof.
[a cnpilnl, no dia vinte e dois

¦S honlcm aag deapadl-
uaior Joaquim Meirelles de

o pera Bonn*

it»,
g 

• .'oglos

o alli . 
*—

Ty__*Bãa» tt- app»recldo dlrer

fl Indloa traaendo ao peee*m;o «—.tn-

a peplla» de "*¦**

n-H «pie os o«-ingu*in>a daquella r-

cito tom morto, fria 1 rovardemen-e.

oa Infame. MlVcolu. afim dc H

apo».arem da. pedra, preclo...

iul. adio.

Jorge m 
Joergeades.

oputado. IVeao d
 

da lei p

lem I

"jírif
Nle Jobn.

JU!< do o do segundo

Hontamt .
Pela manhl o. cloa cobriram!.

fa nuvem, eocuroa e a IrmiHiralura

eleva ooradav.l. A' tarde chovi -

cou e à nolt. a Vua ninou no» ep-i-

coa.

feãi7(VER50tJ
|^y-lHl«a»,i**J*--*S.Cuiav

r-LTTHBAMA
O cpectaculo d. boje com.;.rl ft»

vlnle hora. . .nola. alado levado. 110

ecoa oa filma de grando» aoceca»'*.

*fn«./..loçío po|.Mlnr no «.o d» •>**-

aeiro contra o ttrpedcooienlo tto t"*-

nor "i^araa", o dlacurao do oon a-

íb.lro Ruy Barbo.» da r-ccod» do

o/or-wil do Coiiwnrrio e a formidável
ma-;sa popular que o eacutav.1, etc. :

• oito mll»d«. do dollora, «niMllOn-

I. ^rama da nda ml. orn quatro

parte, lnl.rpr.uolo d. «ia Bannrt-

Üo Oualavo 8.ro»a. _ _
/ No poloo, a apreciada cantora OI-

«a U-rranir aaocuurâ aovo. a e.-

plcadidoa numere».
* h.t» eablbldo brevemente: O -o-

iler .obcraao. aaaombroao drama a»

arle em 0H0 |>art»». Interr-otaçlo d.

BmiVIo Oblone, Alborto Collo . Lo

llella Heaiverla. antrahldo di conha-
cida obra da famooa ««crlplora Ila-

liana Maria Cepolll. a

onKUI»

Na. dua. .-.«Oe» «. boj. Mrl pro-
li-olada a oaplendlda pelllcula A <t»la

nc yorlo, drama d. Oabrlel d*Annun-

«Io. edllado pelo Caeaar-FIVm. em

cinco parir». InterpretacAo da conde».

l^ra iralamonl. d. m»»* . * ¦ 
t<f.

1t*Ma4.°M*l°^ataV, d. CarraK*_

lema, concedido, paio rcpaotlva a-*-|

,,cclor por. i'..-mmta d. «a.d.. tn-Jp

IMi 
"ó "f"?...»!.... -«.Wl»»?

tSStet. o»"-..a**_**m>_**.__\
,,.,.,'iii.nto. : 10 eoeh.lr». » 00 »*-a»,

? cnmpanbla: c_r..-m am' tarma*. t.
I da Mnocl Fellcl. Plala. . 

{-A.J^Z

1. prlm.lra, aeçind. ¦¦**»•.

,.. o da Rarmundo «I Aãt»

'«M 
O coronel Joio »«*"**2'_.,__

ÍÍTlíou .0 d.lesado flaoal. o»**'.»*

lll. n. qualidad. tmiattOatim.

ploote o r.orclcl. do crio d. pertj
'ÜVÁ .1... d. amemamaMi
J!ndr.ecclo. o impoctor d. *"****

Edaforl» » p>*.ic»o •» nu. o vaum

frcriipturerlo flu-t-*vo Sampaio, rc«q-»-
',..., 

,1™ dl», de fi

? »• ""'

Martlna; _

, ta M-ço-fl, <

„,„. ,... ., o .o-rrio;
,,,. muii'clpil os sra. MM|

jo..> «aromo Ramllbo Jnr.l.r, ».-*»

hônuerqti V.«ionccllm. dr Cama^Aa

,"r.. P«»lr|> __Ss_SLH_Sm
nano P.«l» M.rtln». Alfralo_A--rl«,lo Aotola.

rraaolM»
dalro do»

Mo jai

„ m.mbroa do Superior Iribunal ú

lWt\ - a„r_, m_M

"*n<la- . A a ...»-MM O Jula do commercio darfc eun

audiência no Palácio de Justiça, Ai

dei horaa. - ..--
V*M Pelaa quatorao e meia horaa

o aganle M.llo f.rl lelllo de ~»«* '

A rua Municipal  ,!

lano raaaa ""•"""¦¦-',._.

Anl.nl. N.»clm.nlo fr-ro--—-
d, Sou» B«rro». Jo»é Cordalro _.;

?_TsKfe»^
..... ocmratí^. par. loart» -J» -

llu.oohllr.r. d._:m. o-gO. aj^
Hugo UBIIBI . »" --»- -

Albertln. de Ciro •

titulo d. *- ~

Inapector da 
' 

Éj«>««, o In.poctor o. -.--"-l."
SSK. . mmm**. ****** £*££.
mar. a petlçào em que peapa«--Ma>--|<p

daquelln r

• .M»«er.o.

duacnto.i

Thoaouro do liei
a qulnae horaa reunira,

junta de fa-

O jr.-n Jn Mçrin rm fino

Tendo recebido denuncia dc que o
Jogo do Mrho voltara novamente a
ausentar srralaes em ManAoa, a pali»* hontem .ftwtu.r a pri

• ln.. e assumir o cargo
¦-, rlv'.*.. judiciário.

Fllleocu Ia «late e dual c mala
,.t;~ <!•' hontem vlrtlma de arte»
1,1,, iei>..rall»du . « coplUO

....onlo dr Leme. nraula Pinlo. eub-
•Vletado de policia do primeiro distri*

Éra >, contava trinta

iiil.:in.n,.lo liigleaa.

iriiivel. da

lâmpada** electrlcna
,*,.,t:»nto. 

---¦¦ -¦- —"'

mm—m «m ronfusAo

priq-ooltado,
loiro, na

- '"''iriiiiiui- v

luiulnox,.*-, ,> ,Í'irlpio ronlra o v;tt»oT
um Inrp...!. .pie o altmal» ".. l*oru
daa maclitiuts, matando e í*.rindo al

r,,-.-..r ilo gnvrno hra-

,,.-. r.ffirmativa tio **r. Telve,

" 
O sul'iniTfivi'1

1I.1I0. I

don»

10 da E**roln Normal, reali-

o lodo.

a cnpltal offerecem oa »
ela As pes-Os- qu-
iii.iuhar o cortejo fúnebre
Xo ccn.ll.-rlo ile 8». Joü<

fornni hontem mfMAtêm
larla rronci— ¦>, sil,

eta conaeaum nom-m nim»». » *•*•• frMtacA_ no Hto de /anetro coníro w

s__i SJ5TfflJrn£ 5SB«g ___~jt___«:r.„„ uc -»..»¦ ...UI-.IIHUU. *"

Ilubem Sampaio de Andrade « *«».*,-

.Io Ocnç.lve. d. Silva, re.pec.lva.

mente ajudante de fiel do armn«ero

numero qulnir e cillv.dor da Jl» ..oi

lfor»o«r.
Aberto Inquérito a respeite. iob a „«>

ItuMMlH do delerado lolo «..v... /(l»,
¦anit* Ar, primeiro dislrlc.o. dc-rlitron ---

Ilubem Bempalo de Andrade que. rm

II.. do me« dc mulo. lhe nropuierain

» venda de «nnl-*» do Jogo do picho, fl*

v.ndo eelaroleelda entlo a Kubem
* ¦ 

1 de det por cento «•©-

A e-.ph.ra de aceno da Joqatini
ihlli.víi-í.' no circulo doo empreg

dn compnnhiu. Rubem conaegula

Ef ét trinta s quarenta mil rcl**.

1 porcentagem estipulada,

«rolada-

theoma.

uma aô t-easlo eerlo pro-

ia tela do cinema Poly-

a pelllculaa Oraatte mn*i-*

7 Rto de Janeiro contra

ao Sew-York, aogunda

.,.,, ....^'da pelo. doía epliodlo»

« Ifimilo tle ferro e O relroío mor-

tof. em quatro partee; c Q Cioroay,

romanc? brasileiro em set» partes.

e O encaniador /Um CoalOInde. ver-

dadelra obra prlrha da clr.ematogt.i-

ihia levn do, hontem, i*ela nogunda

ves 
'no 

cl.iema Odoon, agradou l<n- ,

m-^n^ninenle a todoa que tiveram a

venlura de admlral-o. Ií* uma p-ç» |

de arte. caprlchowmenle Interp-ela-

da por not avela adore» americanos,

t de rara conce|*ç-o.

eporüÒAÕ dr. MareUiT

oa. reiu*reu um aaa*

„,« ,,.:¦„.,. mm prorogaçao da que at

'Í»^"Hn.dv°'ndo 
irrtnlaad. «W"JvTr^o 

.cb... Ioa.nd«.,•«•**"*£.»•
cargo «te Julc municipal de Matada »

lt,. Oct.vlo de Blquolr. «"»>J_JJ_

m*mmaam_&E£tt
*j^vrr;?-^.«v----
ZrZ Alf.nda».
Marta, . nellolo

M.Ho
le licença

'Manoel 
d. Mlvoll»

doloiado flacal trl*

rSTaBS**»1"»»» r.p.rtorlo.
MVO Paaaar» na. dun. ..«.>.. «u;
haverá no cinema tute^n, o fxtm .

__» .,„ ,..«.1 do Tiro N.val e«t»

de dia o ..«undo unenl. l.our«..c 1

Moura e como inferior de dia o ac-

gundo sargento Tancredo Brasa. A

lu.rda den. quartel Hr» falta pel,'
segundo pelotlo.
%**%% Ai vinte horaa haverá excr-

ciclo para o «aundo pelotlo do T.r.

•___*_% O tenente (anuto Palhano é o

flical, » nolt., no quartel do Tiro

Bra»llalro. Undo como adjuneto o

¦"r«.rd*,do*rm«m.*"t;r»f.'«..P.>o

A* primeira delemcla. Rabln, Oo-

mr. de Uma, realdonte no rio B»>

Aulaoe». .prMontou denunca conlra

Publlen fo rcmattlda ao Taeawira

Publ co' d. «««do. a folha d. paea-

ss: **sts»3ms*-_**iS
JiSU ÍSSr? ?™let\*i\J3m-
por oie.ciclo lindo d» Impoitaotua 4a.

a mil réis, |
U vencimentos -

foi da eztlneta

> .'.I.ln.

Mtaata Ignorad.

.!•" .1  c Vlc<

d.', »«"rflItaclo HooiOa.

Hino de Asev«do,

miu» d.* Idade. At
om Ido do iexu
Mirla Ma«d.lc;.a
—oleiro da «o..

anuo. dc Ida-

| A* determinações dei

quantia Jogada.
Em i«xl.r do Antônio

' 
fwtam Amim recolhidos Ineommii-

ileavels ao sadrea da primeira dela*
r-tcia onde mal*» tarde appareceu o
Lu idvon.do dr Mirand. flmoe. .ai
ic. coal.r».c!a com o cbcía d. poli.

«. banda de coenetelroa e Unslwcs

do rcoam.» botalhio. montar» da.

vinte ta vinte e uma horas.
Para oa recrutas haver* exercícios

da vt. da. vinl. I. vinl.
^Haverá 

axerclcloa dc Infantaria,

da. vinte U vlnle e um. hora», para

todo» oi atirador.» promplo. da men

rlonada unliade.
•VM* Afim de rcaponderem • A revls

ta. torna-ae nec*aaarlo. hoje, o com

porrclmanto, no rmp-ollvo qu»ll_

mil
Pi
Mur laa em compa iun*. *u« »»———
•aarda civil Severino _abrlel velu

a encontrar o «aluno I rua Marque»

d. 8ant» Cru., n.ila cidade, liren-
dendo-o e lovando-o A primeira dei.-

**Mânnel, 
qu. »e .chaya em profuo-

m N» pal.elo Rio Nepo reualr»
ido proalmo. ás vinte horas, a

da Defeea Nacional.
-m+ O dr. Alcântara Hacellar. go-
rn.dor do Bit.oo. alo .«Hu hoa.
n No palácio Rio Negro, recebeu,
I. manai ai «erolnte. (Mt»

ÜV

,, „..jí.. Llm.. Alfredo da U.tt».

Lun. Alencr. «arclonllj. ..!<•»,¦>.Almeida
r Ot-omAo e Esmeroldo

Kitclra noeU cidade. m__M_ '
4**4_k o asente aduaneiro <K> Cobija,.

Z »To A*f.. dr. Alberto Paa, cor»*-

«nunlcou no delegado flacol havor rj."

ccbldo de m»oa do commandanM,m;
vapor fluvial Kactlc lomrttlda pr**
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Jornal do Commercio
Oficial Quinta-feira. 08 de Maio de 1997 -5

Cartório do Registro de Protesto de Letras
Manaus - Amazonas

Primeiro Oficio
Edital

Em meu cartório na rua Joaquim Sarmento, •?18,
acham-se para ser protestados por falta de aceite, devo-
luçâo e pagameoto, os títulos dos sacados abaixo dis-
criminados, com seus respectivos débitos, e como os
devedores náo foram encontrados nesta cidade, pelo
presente e de direito, de acordo com o parágrafo único
do art. 883 do código civil e o item IV do decreto 20-t-t
de 31 de de/embro de 1908 ficam intimados a virem
pagar-nos ou nos dar as razoes porque nào o fazem, fi-
cando desde já notificados de seus protestos, caso as-
sim nào procedam dentro do prazo legal.

Protocolo Valor (RS)
Nom* do Devedor

|aC Telles 392 215/4
AMS Mohammad 392 637'0
AT Maia de Oliveira 392 4998
Adeucir Silva Dias Fernandes 392 554/4
ADT Ind e Com e Import e export Ltda 392 451 '3

Alba Grieger 391954/4
Albnberlo O Bernardes 392 5579
Altervir Gutemberg das Chagas Madureira 392 562/5
Antonio Costa Nascimento 392 559,5
Artemilson Freire de Lima 392 546/3
Aurilane da Silva Borges 392 385/1
Bento Pinheiro Saores 392 389/4
Cely dos Santos Lima 392 565/0
Consplacon Const Ltda 392 486/6
Construtec Com Rep Mat Ltda 392 575/7
Edilsa Mota Ferreira 392 298 7
Erasmo dos Santos Lima 392 155/7
F E Ceara Artaup 392 361 4
F Moura Comercio e Representação Ltda 392 333/9
Famel Comércio e Reprosentaçao Ltda 392 412 2
Floresta Terraplenagem Ltda 1391 919/6
Frai|i Companhia Ltda 392 716/4
Francisco Assis Sales Jezine 392 545/5
Francisco Chagas S Cruz Sena 392 606 0
Funerária Brasil Ltda 392 3460
George Henrique A G Meira Lima 392 478/5

?GTC 

Comércio e Representações Ltda 392 134/4
GTC Comércio e Representações Ltda 392 128/0
H M Mota 392 603/6
James Leão de Oliveira 392 2324
Jonival Costa Rodrigues 392 430 0
Jorge Luiz da Silva 392 431 '9

José B dos Santos 392 529/3
José Pereira Monteiro 392 375'4
Jose Pereira Monteiro 392 378/9
José Pereira Monteiro 392 556/0
Júlio Ferreira de Barros 392 165/4
Juracy de Araújo Zavanas 392 371/1
L Satyro de Andrade 392 374/6
L Satyro de Andrade 392.382/7
Lúcio Mauro Braga Monteiro 392 5439
Luziete Bezerra Mota 392 459/9
M Abreu Chaves 392 593,5
M F M Santos 392 466 1
Magaly Souza de Brito 392 450/5
Manoel Inácio da S Sena 392 234/0
Mana Jose dos Santos Rodrigues 392 4580
Mario Jorge de Oliveira Santana 392 471-8
Orlandino Menezes dos Santos 392 544 7
Paulo Célio Cândido 392 323/1
Paulo Rolim dos Santos 392 460 2
Premier Com Rep Imp Exp Ltda 392 611/7
Raimundo Pereira dos Santos 392 5587
Sandro Roberto B Assunção 392 542/0
T D Tecn Documentação Ltda 392 594/3
VV Corrêa 392 2014
Waldemir Mendonça de Oliveira 392.224 3
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422 14
750 00
427 90

32 64
107.19
157 46

50.67
130.00

72 00
88967
996.99

1 699 64
754.74

1 222.18
7686

181.30

247.00
460 50

4 495.42

91.00
422,50

327.61

418.39

002.65

284,00

614.76

280.00

748.56

1 536 25

1 785,42

153.27

55.98

889 12

34.00

50 02

44,00

1 120.00

202.27

129.83

129.33

1 185.90

565.93

295.18

193.33

1 598.40

30 00

865.00

176.07

568.19

478.20

187,00

1 709,74

52,00

1 167.27

292.02

629.58

625.00

Cartório do Registro «de Protesto de Letras
Manaus - Amazonas

Terceiro Ofício
Edital

Em meu cartório na rua Joaquim Sarmento, 418,
acham-se para ser protestados por falta de aceite, devo-
luçào e pagamento, os títulos dos sacados abaixo dis
criminados, com seus respectivos débitos, e como os
devedores náo foram encontrados nesta cidade, pelo
presente e de direito, de acordo com o parágrafo único
do art. 883 do código civil e o item IV do decreto M44
de 31 de dezembro de 1908 ficam intimados a virem
pagar-nos ou nos dar as razões porque não o fazem, fi-
cando desde já notificados de seus protestos, caso as
sim não procedam dentro do prazo legal.

Nome do Devedor Protocolo Valor (RS)

AMS Mohammad
Alcides Rodrigues Moura
Auto Lavagem Nortecar Ltda.
Auto Mecânica N Sra. Auxiliadora Ltda.
B Y Comercial de Manaus Ltda
Carlos Augusto Souza Pereira
Comercial Makabi Manauara Ltda.
Conin Construções e Montagens Ltda
deborah Naveg e Mat de Construção Ltda
Delma Sacramento Cruz
Delta Serviços Ltda
E G Trindade
Edson da Silva Trindade
F P Barreto e Cia Ltda.
Fercoot Comércio e Representação Ltda
Fraiji & Cia Ltda.
Francisco Branca Rodrigues Venancio
Francisco Chagas Batista Oliveira
Freliza Trading Imp Com e Lat Frs Com Ltda
Gráfica e Livraria Viviane Ltda.
GTC Comércio e Representações Ltda
GTC Comércio e Representações Ltda
Hamilton Casara
Haylo N da Silva Filho
Hildo Figueiredo Carneiro
I de S Fonseca
Importadora Giovanna Ltda
J A A Cavalcante
James Leão de Oliveira
Jefferson da Silva Fernandes
Jeronino Neto Soares Coutinho
João Hélio Alves da Silva
João Hélio Alves da Silva
João Hélio Alves da Silva
José Franklin Lopes Filho
José Pereira Monteiro
Júlio Clementino de Souza Neto
L B Sampaio
L B Sampaio
L Satyro de Andrade
Leonice da Silva Mafra
Luiz Rodrigues da Mota
M D Moraes Representações Ltda
MI C de Souza
M L D M Ribeiro
M Pereira da Rocha
Maria Idelm Andrade Santos
Maria José dos Santos Rodrigues
Míriam Caldas Barbosa
Onilza Abreu Gerth
P E W Empreend Coms Ltda.
P S Comércio e Representaçaões Ltda
Paulo Célio Cândido
Paulo Corrêa
Pedro Paulo Coimbra César
Posto Service Ltda.
Protenorte Mats de Seg e Repres Ltda.
R T Telecomunicações e Serviço Ltda.
Raimundo Nonato Albuquerque de Almeida
Recoserv Rep e Serviços Ltda.
Reloponto Comércio Repres Assist Ltda
Sindicato Trabalhads nas Inds Gráficas
Spumaflex Indústria e Comércio Ltda.
T D Tecnologia em Documentação Ltda

Manaus. 07 de Maio de 1997

1.149.861/2 750.00
1149.876/0 368 50
1149.514/1 866 67
1.149.614/8 120 00
1149.491/9 918,10

1.149,557/5 240 00
1,149.600/8 386 03
1149 681'4 5.446,60
1.149.484/6 7,500 00
1.149.508/7 75 03
1149.511/7 44,08

1.149.574/5 229 05
1.149.274/5 1490 00
1149.674/1 960.00

1,149.812/4 1,838 17
1149.878/7 28146

1.149.704/7 215.00

1.149.506/0 118.14
1149.728/4 3.253 45
1149.543/5 152.16

1.149.292/4 1267,16
1149.500/1 216 22
1149.604/0 167 83
1149.637/7 85.00

1.149.761/6 731.69
1.149.639/3 57 08
1.149.636/9 1??34

1149.630/0 1.737.97

1.149.396/3 1.785 42
1.149.759/4 2.237 87
1149.353/0 1.445.00
1149.060/3 208 67
1.149.061/1 167,35

1149.058/1 310.41
1 149.780/2 2.250 00
1149 690/3 88 00
1.149.628/8 1.351.88

1.149,699/7 150.OO

1.149.691/1 107 50
1149.505/2 125 40
1.149.857/4 406 78
1149.625/3 311.00
1.149.766/7 200.01

1.149.616/4 698 25
1.149.510/9 54 65
1149.698/9 138.70
1149.507/9 97.08

1.149.624/5 865 00
1149.461/7 273 80
1.149 760/8 606.14
1.149.552/4 360 00
1.149.343/2 1.054 76
1149.722/5 767.00

1149.641/5 37.40
1149762/4 1.340.69

1.149.515/4 13100
1.149.712/8 369.36

1.149.781/0 1709.00
1 149.718/7 547 80
1.149.823/0 2 04100
1149.651/2 32 22
1148 494/8 504 23
1.149.744/6 443 00
1149.544/3 119 98

Cartório do Registro de Protesto de letras
Manaus - Amazonas

Quarto Ofício
Edital

Em meu cartório na rua Henrique Martin», -*•_(,
acham-se para ser protestados por falta de aceite, dt vo
IjMfto fl pagamento, os títulos dos sacados abaixo dis
criminados, com seus respectivos débitos, e como os
devedores náo foram encontrados nesta cidade, pelo
presente e de direito, de acordo com o parágrafo único
do art. 883 do código civil e o item IV do decreto 20-44
de 31 de dezembro de 1908 ficam Intimados a virem
paj<ar-nos ou nos dar as razoes porque nào o fazem fi-
cando desde já notificados de seus protestos, caso as
sim nào procedam dentro do prazo legal.

Protocolo Valor (RS)
Nome do Devedor

A A da Costa Estivas Ltda
A Ada Costa Estivas Ltda
Adeucir Silva Dias Fernandes
Aero Trans Transp Intermodais Ltda
Alexei Manauara Tavares Barros
Aluman Esquadrias Ltda
Ana Lúcia Seixas Pereira
Ana Maria Lourmho da Silva
Antonio Furtado da Costa
By - Comercial Manaus Ltda
C L Simões
Carlos Alberto Gomes Soares
Carmelita Rodrigues Castelo
Centro Aten Mats Baíbina Mestrinho Ltda
Comercial Venancio Ltda
Comercio Art Mats de Construções Ltda
Comercio e Repres de Estivas Victor Ltda
Consplacon Construções Ltda
D P da Silva Imp Exportadora Ltda
D V Rocha Grafica Soma Rocha
Dapi Distribuidora da Amaz de Prod Ltda
Deconte Comercio Ltda
Denis Bonates Vieira
Distribuidora Rio Grandense Ltda a
E G Trindade

E G Trindade

Edilson Cavalcante da Silva
Eladio Pereira do Nascimento
Eliuma Pereira da Costa
Eterna Impermeabilidade Ltda
Evilazio Benoliel Oliveira
F E Ceara Arauio
F Moura Comercio Representações Ltda
Hermes Albuquerque dos Santos
Holanda e Vital Ltda.
I de Noronha Bezerra
J C Castelo
Joar. Auto Peças Ltda
Joao Franklin Lopes Filho
João Hélio Alves da Silva
João Hélio Alves da Silva
João Renato Ribeiro Tnbuzi
Jorge Sidmey da Silva Arauio
Jose Dorval da Costa Lima
José Nazaré do Nasci Ribeiro
Jose Pereira Monteiro
Jose Raimundo Gomes da Silva
Jose Waldir Guimarães Arce
Jucirene Azevedo Miranda
Juracy de Arauio Zacarias
K S Monte
L R Representação Ltda
L Satyro de Andrade
L T do Nascimento
M D Moraes Representação Ltda
M G S Ferreira Ltda
Marcos Kazuo Yamada Loureiro
Morato e Melo Ltda
Nazario Paixão Pessoa
O da Silva Alene
Panificadora Pinho Ltda,
Paulo Célio Cândido
Pinheiro Fundações Ltda
R C de Castro Carneiro Filho
Raimundo Jorge Borges de Andrade
Raimundo Lázaro F Nascimento
Recoam Com Representações Ltda
Rede Nacional dos Tec Brasileiro Ltda
Rede Nacional dos Tec Brasileiro Ltda
Ricardo Amaral Menezes
Sampaio e Nascimento Ltda
Sampaio e Nascimento Ltda
Silva Brito Com e Rei Ltda
Souto Comercio e Repres Ltda.
T P Comércio e Repres Ltda.

P N Cocm e Rep da Amazônia Ltda
V Corrêa Educar Distribuidora Ltda.
V Corrêa Educar Distribuidora Ltda.
V Corrêa Educar Distribuidora Ltda,

Walter Pereira Juca

1 054 825 0
1 054 845 4
1 054,632/0
1 054 857 8
1 054 866 7
1 054 756,3
1 054 847 0
1 054,851 9
1 054 660 5
1 054 693 1
1 054 754 7
1 054 493/9
1.054 396 7
1 054 738 5
1 054 711 3
1 054 769; 5
1 054 480 7
1054 7807
1 054 776 8
1 054 639 7
1054S84 5
1 054 5277
1 054 710/5
1 054 616/8
1 054 626 5
1054 627 3
1 054 846 2
1 054 7997
1 054 875'6
1,054,764/4

1 054 448 3
1,054.634 '6

1 054 704/0
1 054.531 5
1 054.804.7
1 054 871/3
1 054 663 0
1 054 8691
1 054 864 0
1.054 153/0
1 054 152 2
1.054 863 2
1 054.621/4
1 054,602 8
1 054,771 7
1.054.5188
1.054 787/3
1 054 505/6
1.054 850 0
1.054 781.4
1 054.739 3
1.054 451.3
1 054.760 1
1.054.709.1

1.054 854 3
1 054.702 4
1054 428-9
1 054 606,0
1.054.830 6
1.054.628/1
1 054.707/5
1.054 805/5
1.054.647/8
1054.596/0
1.054.595/1
1.054.848,9

1.054.683*4

1 054 232 
'4

1.054.234/0

1.054.721/0

1.054.815.2

1.054.818,7
1.054.395'9
1.054751/2

1.054.488 2
1.054752/0

1 054.507/2
1.054.506/4

1.054.861/6
1 054.855,1

558 33
16 90
84.20

176.31

569 62
10569
420 19
283 05
460.25

32.62
686 70
180 43

1 880 50
191.88

373.00
278.41

304.15

631.07
456 08

1 300.00
1 027.21

403.15
1 282.42

19 760.00

270.42
192.60

1 542.29
253.00
335.00
188.96

209.00
608,63

4 760,16
1 500.00
1 450,00

408.63

163.94

438.03
750,00

728,71

328,11

38 49
100.00

382.28

312.00

87 00
1 297.00

199.24
1 355.03

704.23
1 83976
5931.73

146.67

294.07
235.99
494.00

190.09

267.00
413.00

54.68
722.25

767 00
85.00

186.61

231.47
1.124,95

182.37

154.09

145.39

2234.10
2,031,49
1.093.97

2777.50

687.00
408.14

359.00
633.75

337.00
83.87

206.34
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ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N9 001/97

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO PODER EXE-
CUTIVO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE-AM torna
publico aos interessados que fará realizar no dia 09 de junho de
i^??r,1li00hs' ur^a LICITAÇÃO PÚBLICA, pela modalidade de
CONCORRÊNCIA PUBLICA, tendo como objetivo a Recuperação e
Pavimentação da Estrada do Curupira no Município de Nova Olinda
do Norte-Am.

O EDITAL completo encontra-se à disposição dos interessados
a Rua Triunfo n«. 711. Centro. Nova Olinda do Norte-Am no horário
das 7:00h as 13:00h de segunda a sexta-feiras. mediante o paga-mento da taxa de R$ 100.00 (cem reais). Outros esclarecimentos
tambem serão prestados no mesmo endereço e horário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE-AM
05 de maio de 1997

JOÃO BATISTA GONÇALVES DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA OLINDA DO NORTE

AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

TOMADA DE PREÇOS N9 001/97

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO PODER EXE-
CUTIVO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDAVDO NORTE-AM toma

£ub,?0™£s 
int©r©ssados qye faré realizar no dia 23 de maio de 1997.

fe r^S^ES ^CITAÇÃO 
PUBLICA, pela modalidade de TOMA^

DA DE PREÇOS, tendo como objetivo a Execução de Serviços de In-
fra-estruturallrbana da Cidade de Nova Olinda do Norte-Am

. n 
O EDITAL completo encontra-se à disposição dos interessados

a ??«2W? ?õ^1f'JCen,ro' Nova 0linda d0 Norte-Am no horário
das 7:00h às 13:00h de segunda a sexta-feiras, mediante o parja-mento da taxa de R$ 100,00 (cem reais). Outros esclarecimentos
tambem serão prestados no mesmo endereço e horário.

nC 
PREFEIJURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE-AM

05 de maio de 1997

JOÃO BATISTA GONÇALVES DA SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ITAUTINGA AGRO INDUSTRIAL S/A
CGC/MF N" 04.265.872/0001-32

i 
E?2KIÍ!Í! Beneficiária dos Incentivos Fiscais da Amazô-

nia • FINAM. Aviso aos acionistas - Avisamos aos senhores
acionislas da Itautinga Agro Industrial S/A, que se encon-
tram a disposição dos mesmos, na sede social da Companhia
sita na Estrada do Aleixo, km 10, Manaus/AM, os documentos
a que se refere o artigo 133, da Lei n9 6404/76. tudo relativo
ao exercício social encerrado em 31/12/1996

Manaus/AM. 17 de abril de 1997
Fernando João Pereira dos Santos Diretor Presidente

PODER JUDICIÁRIO

JVSTH A IK) TK..HALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRAeALHO DA 11* HbGIAO

•.« «tini.i ili. i "Bwt||t^j*Mi Julgamento ili \ldiuu>

EDITAL DE CRACA

FAZ SABER a Iodos quanlos ii picsetilc F ditai viii.ni
I ou dele noticias tiverem que nu dia 06 de .11 MK) it WJ as 9 33

horas, no Deposito da Justiça do I rabalho. j Kua S lose. s n- ('oroado.

I serio levado* a pubbto pregão dc venda e artcnial.iva" a i|ucm olerecer o

j inaioi lan«.e os bens penhorados na CXCCBf&O movida por MARIA
ANTÔNIA DA Ml \\ FEITOSA um» I ÜKM
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS ITDA. com enderevo a Vv. Paes
de Andrade. V52 sala 02- Praça M de Janctro.constanlc de

I M aparelho dc lax marca Panasonic, modelo K\
I-121». vm bom estado | funcionamento Avaliado em RS 200.01)

Im micro computador marra lechmedia. rom
monitor super VGA. teclado t ( IM 486 |)\|, lt,r eiiua v m

! funcionamento localizado na sala do < .crente rinanceiro no serie não
i identificado c avaliada em RS 600,00.

I m a Impressora marca r psom IA) 2«i',«'. serie nãn
identificada. e«ir anta. cm bom eslado dc conservação ¦
funcionamento e avaliado em K> 20O.00

l ma impressora marca Canon. BJC 211» serie nao
identificada, ror cin/a, em bom estado ( avaliada em ks 15n.iHI
TOTAl DAS AVAl I\(,ÕFS ks 1 ||M),M

Quem pietctide anemalai dilos Ikiis deveu vmiipaieeci

[ 
no dia c hot.i e local acima mencionado ficandis ckntc dc que devera
garantir o lance eom sinal de :()".¦< VIM 1 POR ilMHj J() valor
Manaus. am>-te dias do mel dc Maio dc mil novecentos e noventa e
sete.l.u .aiT \na Suclv I urtado de Mendonça, digitei. !_ eu
&0Ày Al \ ARMIMM 1- li AS I < A. Duelo.a dc Mael.in.i.

; subscrevi

I lui/ Residente
«Ê VELOSO

PODER JUDICIÁRIO

JVSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11» REGIÃO

ia_. Junta dc Conciliação e Julgamento de Manaus

EDITAL DE PRACA

IA/ SABES a Iodos quantos o piesenle Ldilal virem
ou dele noticias tiverem que no dia 06 de .nr\HO de 1997 às 9:35
horas, no Deposito da Justiva do Irabalho. a Rua S. Jose. sn- Coroado,
serio levados a publico pregão de venda . an-emataçao. a quem olerecer o
maio: lance os bens penhorados na execução movida por MARQl/ES
JOSI DE FRANÇA contra LABOR SERVIÇOS LTDA. com
endereço à Av. Tarumã, 952- Praça 14 de Janeiro.constante ds :

Um aparelho dr Fax marca Panasonic, modelo KV- "í
1120, em bom estado e funcionamento. Avaliado em RS 200,00. ' 

*"

l:ma mesa de escritório, em madeira cerejeira, d sei»
gavetas medindo 1,60 x 0,75 em bom estado dc conservação e avaliada
em RS 80.00.

I m arquivo de aço com quatro eavrtas. cor cinza, em
bom estado dc conservação c avaliado cm RS 80,00.

I ma cadeira para escritório sem encosto p/ n%
braçus, cor preta, cm Napa, pés em rodinhas em bom estado c
avaliada em KS. 20,00 IO I Al. IMS AVALIAÇÕES: Rs J80.00.

Quem pretende an-ematar ditos bens deverá comparecer
no dia e hora e local acima mencionado, licando ciente de que devera
garantir o lance com sinal de ZMfVfNTF POR CENTO) do valor
Manaus, aofcscte dias do mes de Maio de nul novecentos e noventa e
sete.Eu.^&r^a Suclv Furtado de Mendonça, digitei K eu
.Amb....\lA. ARMIXDA f. BAS Rj>. 

^eiora 
de Secretaria,

\mí_\áttb*
JuXtkto DOSE VELOSO

1/ Juí/IPresidentc

íl HOUfcH JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRAB.tl.HO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11» REGIÃO

<a Junta de ( onuliação e Julgamento de Manaus

EDITAL DE PRACA

¦FAZ SABER . todos quantos o presente Ldilal virem
ou dele notícias tiverem que no «lia 06 de .11'NHO dc 1997 às 9:30
horas, no Depósito da Justiça do Irabalho. à Rua S. José. s.n- Coroado,
serào levados a público pregão de venda e .iiTemataçào. a quem oferecer o
maior lance os bens penhorados na execução movida por SÉRGIO LUS
LIBITTI confra AMAZÔNIA MOTORES LTDA. com endeTeço a
Av Santa Cru,. Machado. 901-Jaopiim,constante dc :

Vm terminal telefônico no. 234- «45o contrato
3420-7, cadastrado em nnme da executada e avaliado em RS
I.1I9JS(IR.«I MIL CENTO !_. DEZESSETE KEA1S».

Quem pretende arrematar ditos bens dever., comparecer
no du c hora I local acima mencionado, ficando cjcnle dc que devera
garantir o lance com smal de JWKVINTE POR CENTO) do valor
Manaus, mjeis dias do mes dc Maio de mil novecentos c noventa e
sete.hu.,^5r.Ana Suclv Furtado de Mendonça, digita F eu

Mv ARMI\T>\ f BASTOS ninam át ÜectetaÉ.
subscrevi

Juiz presidente
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LOJAS

DULIMA
atenção lll DIDKII/AÇAO
REVENDEDORAS1

INSETOS JÁ ERAM.

CHEGOU SYSTEM III

É DA EMOPS.Mmammmnmmmmmamr.7--:-- 
-

ROUPAS MASC. E FEMININA

OS MELHORES JEANS DO PAÍS.

Cheques p/ 30 60-90 dias

todos os cartões de cródito

Aceitamos Trocas

1 ANO DE

GARANTIA

12 MESES PARA

PACAR

LOJA 1 - Rua Henrique Martins, 92 - Tel.: 234-3721

LOJA 2 - Av. Eduardo Ribeiro, 160 - Tel: 233-5239

PwtoFIAT

VIA Compensa

O PONTO ASSISTENCIAL
DA FIAT EM MANAUS

O óleo Urânio C40,

é um lubrificante séfie 3,

utilizando em serviços

altamente solicitados,

incluindo aqueles

supera-alimentados,

atendendo as especi-

ftcações API CD,

MIL-L2104CeCCMCD2,

um produto de Tutela

Lubrificantes S/A.

Óleo p/ motor a diesel

Urânia C40 balde c/ 20 litros

R$ 40,00
Valor válido para compras

acima de 05 baldes

VIA Compensa
PEÇAS E SERVIÇOS FIAT

Av. Brasil, 69 - Compensa

Fones: 625-3415 - Fax: 625-4351

Clínica de Olhos Manaus

Dr.TUFI 0_\W
Exames:

Médico Oftalmologista CRM. 2212

Lentes

de Contato

Computadorizados; coloridas

|A nas cores:
Consultas:

Particulares e

Convênios

-azul

mel

verde

cinza

Av. Getúlio Vargas, 725
Atrás da Beneficente

Fone: 234-5173/233-0921

Precisa-se de moças

que possam dormir no

emprego. Ligue 2381106

No seguinte horário

entre 14:00 e 18:00. falar

com o senhor Matias

~^^^ç^ 
Mais de 5.000 €

IA taeiaram a nnrn\j

m^
0 empresas e donas-de-casa

já tostaram e aprovaram o SISTEM lll como o

melhor sistema de controle de insetos e ratos.

EMOPS SURGIU. INSETO SUMIU.

SEGURO. EFICAZ. GARANTIDO.

Náo desarruma. Náo deixa sujeira.

Náo tem odor

DECIDA PELO MELHORIli
Ml I

\__m____\i__W____\ a : -

OFICINA TIRO CERTO
Manutençõo de Arma» de Fogo

A. DUARTE FLOR ¦¦¦TS L ^ <?
Rua dos Andradas n° 170 M^ m"-m mr ,

Fone: 234-7787 há lj. 
^1

Manaus - Amazonas | | 
"*^

A OFICINA TIRO CERTO, pensando no bem-

estar de seus clientes, resolve montar sua própria

loja de armas, munição e pesca, com a finalidade

de melhor atendê-lo.

Como na maioria dos casos o cliente compra

arma sem no entanto saber manuseá-la, a LOJA

TIRO CERTO, oferece a cada cliente que adquirir

uma arma, um curso de manuseio e iniciação do

tiro, inteiramente grátis, além de fornecer

assistência técnica autorizada exclusiva da

TAURUS. ROSSI e CBC.

VENDE-SE
Vendo casa de alvenaria na Rua Para-

quaçu ns 64, São José dos Campos, mu-

rada, gradeada, com paço artesiano, to-

da na cerâmica, medindo 6x8, com sala,

quarto, cozinha, 1 suíte, 2 banheiros e

terreno 10x25. Entrar em contato pelo fo-

ne- 644-2388 com Idelfonso/Leôncio.

AG. FREE LANCE

Inaugura com bom

gosto, requinte e belas

garotas para passeio
turístico e recepções.
Atendemos 24 horas.

Hotéis, Motéis
e residências.

Ligue: 232-7648.

I

I
Pug Henrique Martins, 3U ,

Na hora

ae revelar

me filme com

24 poses, leve,

este anúncio -w v ¦ w.
e ganhe De ctesconto,

TELE

FÁCIL

TELEFÁCIL
TELEFONES

ESTA VOCÊ PODE CONFIAR!

>. ADQUIRA O SEU <<

Co«/;e numa empresa que já entregou mais

de 2.000 linhas telefônica em Manaus

AGORA C/ ENTREGA

PROGRAMADA

Inf.: 633-1644/1903

ADM. GATE
Alugamos telefones de todos

os prefixos. Temos e aceitamos

30 linhas para alugar e

administrar com total segurança.

Tratar fones: 984-5385/654-2174

Atenção
Vendo chácara

na Manaus
Itacoatiara Km 30

com árvores
frutíferas, asfalto,

com área de
lazer completa,

restaurante,
pesque-pague,

pedalinho, chalés,
campo de futebol,

piscina, etc.
Financiamos em

até 30 meses.
Contactar com
Michela pelo

fone: 644-1635.

FOTO
CENTRO

mo
hotos 3x4 «

R$ 3,00 I
S> Fotos Grdrris. |

Confeccionamos I

carimbos em 2 horas. I

chaves em 1 minuto, i

Amolamos ferramentas i

como alicates. j
tesouras etc. .

Atendimento i

ã domicílio, i

232-0697'
I

Fazemos filmagens ,
como: aniversários,

jasamentos. batizados

ou reuniões sociais. I

DENISE
Loira totalmente sedutora.

Ligue e conheça o qu
e há de melhor na mulher

brasileira.

Fone: 663-6101

Ag. Adriana

Bonita, jovem e

sex. Excelente
companhia para

pessoas de bom

gosto. É só ligar
e conferir.

Fone: 982-3220

Disk Cimento
Telefone: 633-1791
Fone/Fax: 234-2398

Areia, seixo, barro, pedra,
bloco, azimbre, ferro,

telha e tijolo.
Aceitamos Cartão de

Crédito e retiramos
entulho.

í 

''Wr^L~JÊ/ Il/J^' /«^P^^JVi) 

4MHfcl 3md°e seixo

>\\&Èh''** fá&frJJ^ ^^a\ \ Terrapre,a
•IMf Í£P=V/X #V 'I Barro p/massa
I l^<\. ^ W ^ ^l Barro p/aterro

Laura Materiais
de Construções

Temos: Seixo,
areia, pedra bloco,

pedra brita, barro

para aterro e barro

para massa.

Tratar:
671-6518.

^arf
NQN/OPISQ |

•Anti alérgico e higiênico
•Não queima coni cigarros
•Não empena i não abrv firulas]
•Thttamento anti cupim
•È fácil (te instalar e náo fru siyeira.

mProduzido em madeiras nobre natuims

Timo» rinda: PAVIFLEX $ Caixas em

Concreto p/ar condicionado

Ay de Contorno. 1425 (em frente ao Cecon*)

(S.237+1717 ______

<*

DEDETIZAÇA0 TOTAL

RATOS, BARATAS, CUPINS, MORCEfiOS.

Não cobramos orçamentos. \

Ligue agora mesmo e marque seu serviço

71-9622vt*
CORTA SE GRAMA

j^ 
~J^v 

v

O.N. SANTOS
MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

R$ 45,00
R$ 160,00
R$ 105,00

R$ 60,00
R$ 30.00
R$ 30,00

R$210,00
R$ 140,00

TEL: 611-2792

AG. Aruba Relax

Conheça as mulheres e

rapazes mais quentes,

que fazem tudo, de

modo que vocô quiser e

da maneira como vocô

gosta. Ligue e

comprove: 644-3730.
Atendimento 24 horas.

LIVRARIA E
PAPELARIA

TAGORE
Temos o que você precisa.

MATERIAIS: ESCOLAR^
PRESENTES, ESCRITÓRIO
E INFORMÁTICA (Cartões de

visita branco, colorido e es-

tampado, convites em geral
com envelopes, papéis de

carta...)
Av. Getúlio Vargas, 188,

Loja 3, Centro Comercial da

Glacial

DETETIVES PARTICULARES

Reg. Policial - 001-96

Empresa especializada em serviço de investigação reservadas e

confidenciais, comerciais, industriais, particulares; hom.cjd.os seques-

fros Teva^mento pré-conjugais e infidelidade 
jmg^ffgg£

oessoas desaparecidas e endereços, desaparecimento de crianças,

roubos e furtos, grampo telefônico, residencial e industrial, levantamen-

to de vida pregressa.
Sigilo com total segurança.

Não fique na dúvida!!!

Resolva seu problema!!!

Disk DetetiveFone/Fax (092) 663-5112

Mobi: 61397 - Central: 633-3303

Fone: 234-6576d
Júnior Materiais de
Construção Ltda.

Estamos com promoção
de cimento R$ 5,70.

Temos tijolos, areia,

pedra, barro, etc.

Alameda Santos Dumont,

n9 143, Conj. Santos
Dumont.

Tratar: 654-4376.
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Alberto Pazzuelo e preso
lentro do Motel Afrodith

1

O empresário Albeftu flu

zuclo loi preso ontem as I i

horas no apartamento 107

do motel Parque Alrodiih.na

estrada da Acroclubc Par

que das Laranjeiras, /ona

>norte, 
por policiais ila Dele

gacia Especializada em Vigi-

lância Capturas (DEVC).da
Polinter do Grupo cie Opera

ções Especiais (COE).
Diferente das outras vezes

em que foi preso sob acusa-

ções de trafico de drogas, as-

sassinato.cárcere privado,ali-
ciamento e estupro.o empre

sário nào tinha drogas ou ar-

mas de fogo em seu poder, o

que possibilitou uma captura

pacífica O delegado Marco

Engel comandou a operação

depois de receber Informação

do paradeiro de Pazzuelo. atra-

vés do telefone I i~.o Disk

Denúncia da Secretaria de Se-

gurança Pública
Sempre com sorriso e tem-

•peramento 
reconhecidamente

arrogantes. Alberto Pazzuelo

disse em seu depoimento que
nunca saiu do Estado e.se lu

giu da Justiça.foi porque rece

beu orieiuacao cie seu advoga

do Amadeu Manes lilho que

posteriormente <> abandonou

O empresário disse que ficou

em transito por vários muniu

pios do interior ale que ha

menos de uma semana resol-

veu vir para Manaus e se en

tregar para a Policia

Alberto Pazzuelo se decla

mu inocente de todas as

acusações que lhe sao feitas

e garantiu qilt' ts,a dtopOStO

a provar sua inocência eus

te o que custar mostrando

inclusive .que as pessoas que
O acusam estào mentindo

pan prc|udica-l<>
Por força de uni mandado

dc soltura expedido pelo de-

¦embargado* Roberto llermi

das Aragão. o empresário foi

¦Oito da Penitenciaria (entrai

do Estado no dia 2 de julho
do ano passado, mesmo dia

em que deu entrada naquele

presidio Desde então ele su-

miu e passou a ser caçado pe
la policia, que ate ontem nao

havia conseguido qualquer re-

sultado positivo nas buscas

Depois de ouvir o empresa

rio. O delegado Marco l.ngcl

atendeu seu pedido para falar

coni a imprensa por sil minu

tos.tempo Milicienic para Paz-

zuclo se declarar inocente e

dizer que todas as acusações

nao passaram de armações de

pessoas que que queriam ex-

torquir seu dinheiro .mas nao

conseguiram c por isso resol

veram tentar Incriminá-lo,
O empresária disse, ainda,

que antes de ir se esconder

no motel Parque Alrodith ha-

via passado um dia no motel

Ikira-Kio na estrada da Refina-

ria. justamente para evitar mt

reconhecido OU localizado

antes de procurar a policia

para se entregar
A tentativa dc despista-

mento. porem, toi por águas

abaixo com <> telefonema pa
ra o Disk Denuncia, levando-

o a prisão antes que ele pro-
curasse voltar para ela de

forma voluntária.
Ontem mesmo Pazzuelo

foi levado pessoalmente pe-
lo delegado Engel a Penlten-
ciaria Central, onde chegou

por volta das lohM)

Seminário de turismo
defende criação de nova
consciência municipal

Não bastam recursos financeiros

para serem aplicados em políticas mu-

nkipais de turismo se a comunidade

não está envolvida no processo, em

todos os .seus segmentos disse a

axiolenadora do Programa Nacional

de Municipalizaçào do Turismo.Ana

Maria Mareondcs.no seminário 1'lnnc-

jumento Urbano e TurismoOigani-

zado pek) Serviço Nacional dc Apren-

dizagêm (_omcreial (Senac).o evento

começou ontem à taale e conta com

a participação de preteitos.secretarios
municipais, empresários e estudantes

das faculdades de Manaus.

O seminário.que se estendera até

sexta-feira trouxe a tona alguns ca-

minhos para a realização do Progra-

ma Nacional de Turismo. Segundo

Ana Maria Marcondes, atualmente

780 municípios participam do tra-

balho.cujo objetivo principal é a cli-

fusão dc informaçòes.através de ofi-

cinas dc planejamento turístico.
"A 

grande dificuldade que ain-

da se apresenta para viabilizar o

turismo sao os projetos Ha proje
tos mal elaborados, razào de nào

serem liberados ree ursos, por
exemplo, pelo BNDES ou outras

agencias de financiamento",

exemplificou Marcondes.

Para a diretora regional do Se-

nac. Maria Cecilia franco de Sa.o

seminário e uma oportunidade im

portante para discutir idéias c nic-

todologias tle acào tunstica no mu-

nicípio e. nesse sentido, o encon-

tro conseguiu reunir representai!-

tes dos maiores municípios amazo-

nenses.Todo o material discutido

sera publicado pelo Senac. através

dos anais do encontro.que circula-

rá dia 15 desse mês.
O Senac está com um trabalho

eletivo cm Parintins. Maues. Itacoa-

tiara c Coari, entre outros munici-

pios onde.além das pretéituras.a ini-

ciativa privada tem dado uma con-

tribuicào fundamentar afirmou Ma-

ria Cecília Franco de Sá.

0 seminário.que esta colocando

em pauta aspectos relacionados .

criação de infra-cstrutur.i urbana e

tunstica.scrviu tambem para trazer a

tona uma velha questão a implanta-

cào concreta de programas tunsti-

cos que gerem emprego e renda nos

municípios Segundo o presidente
regional da Associação Brasileira de

Agentes de Viagens no Amazonas

(Abav/AM).Mario Rev naldoladn >s. -

sao muitos os discursos, vaidades

pessoais e poucos resultados".

Nosso potencial turístico ainda

nào se converteu em emprego e n-

quezas lemos que entender que nos-

so concorrente tunstico é o resto do

mundo 
'".alertou 

Mario Rev naldo Ta-

tln >s lim ap >i<. I afimiat at > dt l dirigen-

te da Abav o presidente di Associação

Amazonense dc- Municípios..! >sc Riba-

mar Beleza, atinuou que todo o inte-

rior do estado aguarda uma pilítica
mais conseqüente para o segmento

Todos os envolvidos no seminário ev

penffl publicar.na scxta-tcira.o resul-

tadt) de ti «das as discussi ies.

Mostrando a frieza e a arrogância com que sempre tratou a polícia e a imprensa, Pazzuelo \

afirmou que 
"resolveu voltar para provar a inocência"

Juizado de Menores atua
mas não resolve problema

Nao é a primeira vez que o

juiz titular da Infância c da

Adolescência Rafael Romano,

e procurado para sc p««sitio
nar sobre a delinqüência e

violência tios cheira-cola que

peranibulam IW centro tia ti

dade Sempre preocupado
com essa questào. o juiz vol-

lou a cobrar apoio de outros

órgãos ligados a problemática
dos menores tle rua. que nao

sao pOUCOS em Manaus. Rafael

Romano dirigiu pessoalmen-
te, no primeiro quadrimestre
desse ano. vinte e cinco ope-

rações no centro da cidade e

nos bairros da periferia para
retira-los tias vias publicas.

O resultado segundo da-

dos estatísticos analisados pe-

Io juiz neste período, foi que
mais da metade dos 2.s<) me-

nores levados para institui-

toes estaduais, municipais e

filantrópicas para recupera

çào foram devolvidos as ruas.

pois as mesmas nào tinham

estrutura adequada para man

té-los sob guarda
Nào ha. portanto, como

combater a exploracào c a

marginalizacào dos meninos

e meninas de rua. sem antes

formarmos uma estrutura so

lida que faça de cada um des-

sc| nequenos infratores uma

novT pèssoli. um 
-cidadão do

futuro. Sem isso fica impossi-

vef disse ele.
Mas nem tudo e st) pessi-

mismo. argumentou o titular

do Juizado da Infância e dã

Juventude, comentando que-
o gt) ver nador do Estado;

Amazonino Mendes, através

da Secretaria de Açào Social

c do Instituto Estadual dd

Bem-Estar do Mentir (le^
bem), acena com a construi

ção de novos rcformatorio$

em vários bairros de Mar

naus.'Essa ptide nào ser ;i

solução definitiva, mas a méj

dio prazo, como esta especij

ficado no projeto, pode ajttj

dar muitos meninos abando!-

nados a se recuperarem C lej

var unia vida normal no futuj

ro". avaliou."Enquanto isso)

nào acontece, temos que
combater da maneira qu

podemos",finalizou ò juiz.

Casal rapta criança e
mãe fica desesperada

A doméstica Maria de Lour-

des Passos, moradora da rua

Canarinho. casa 5-n, bairro

Tancredo Neves, denunciou

ontem.às 13 horas.na Delega-

cia Especializada de Ordem

Política e Social (Deops) e na

Delegacia Especializada em

Homicídios e Seqüestros

(DEHS), ti raptt) de sua filha

Ana Cristina, quatro anos, por
um casal ocupante de um car-

ro Chevette azul metálico,

sem placas. A criança brinca-

va no pátio da casa quando ti

homem alto, loiro e bem ves-

tido lhe pegou no colo e cor-

reu para o carro onde sua

parceira aguardava ao volante

com o motor ligado. O fato

foi presenciado pela babá.Ju-

dith Marinho da Silva.

O Centro de Operações da

Polícia Militar foi comunicado

imediatamente e o capitão Cã-

mara, comandando uma guar-

nição do ls Batalhão, percor-
reu toda a zona leste à procu-
ra do veículo e seus ocupan-

tes, mas a operação não lo-

grou êxito nas buscas.

O rapto dc Ana Cristina

aconteceu exatamente às

10h30 horas desta quarta-feira
e.até às 18 horas de ontem.os

responsável! pelO desapareci-

mento da criança nao haviam

feito qualquer contato com os

pais da mesma. O pai de Ana

Cristina, segundo denúncias

tle Maria de Lourdes nas dele-

gacias onde prestou cpieixa.fi-

gura como suspeito número

um de ser o mandante do rap-

to pelo fato de ter ameaçado

vir buscar a filha há um ano.

quando houve a separação.

Ainda sobre o suspeito, a

domestica declarou que a úl-

tima informação que teve do

ex-marido, João Vieira Passos,

indicava que ele estava resi-

dindo no Estado do Acre, sua

terra natal, onde possui fami-

liares. Outras vezes, quando

telefonou para a casa de Ma-

ria de Lourdes,João jurou

que cedo ou tarde teria sua

filha a seu lado, mesmo que
tivesse que infringir a lei. pe-
lo fato de ter perdido a tutela

de Ana Cristina, no processo
oficializado no Juizado da In-

Anda e da Juventude.

08 DE MAIO DE 1997
0 país comemora 52 anos da vitória aliada

na 2êGuerra Mundial

08 DE MAIO - DIA DA VITÓRIA
A homenagem dos brasileiros de hoje aos

heróis de sempre

Gangues de
"cheira-cola"

aterrorizam
populares

A participação de meninos e meninas cheira-

cola em goelos. descuidos e assaltos a mào-arma-

da contra a população nas ruas e avenidas do cen-

tro da cidade, sempre foi um problema de graves

proporções da marginalidade infantil mas, nem

por isso, qualquer autoridade conseguiu acabar

com esse clima dc perigo no centro.A declara-

ção é da delegada titular tlt) ls Distrito Policial.

Leila Silva.que diariamente recebe queixas de seis

a dcZ popUUrCS aiacaOOS poi esses uc--..qutrn«'

que roubam sacolas de compras.bolsas tira-colo e

jóias - e.na maioria das vezes,sequer podem esbo-

car qualquer reação, sob pena de serem mortos,

tendo em vista que eles sempre atacam em gru-

pos e armados com facas ou canivetes.

A delegada garante que sempre que existem

viaturas disponíveis e policiais suficientes para

deflagrar blitzen 00 centro da cidade nào fica de

braços cruzados no gabinete 
".partindo 

para a re-

pressão aos pequenos marginais, que são aspiran-

tes ao crime,treinados por bandidos adultos".

A questào fica complicada, conforme explicou

um dos agentes do l9 DP. porque os meninos e

meninas cheira-cola sào presos num dia. depois

de identificados pelas vítimas e.em outra blitz, al-

guns dias depois.os mesmos delinqüentes são vis-

tos em liberdade.como se o Iebem ou a Delegacia

de Apoit) e Proteção à Criança e at) Adolescente

não conseguisse mantê-los detidos".

A formação de gangues pelos cheira-cola no

centro da cidade torna mais perigoso o dia-a-dia

das pessoas que trabalham ou se dirigem àquela

área para fazer compras ou qualquer outro com-

promisst). Relembrando os crimes do passado, o

agente investigador Renato Oliveira salientou que

alguns latrocínios ocorridos OO centro de Manaus

já foram atribuídos a esses menores, mas nunca

houve punição para os mesmos.tornando-os cada

vez mais perigosos e abusados
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Por Achilles Barros

Dança - O Centro de Artes da Universidade do Amazonas, realizará hoje e amanhã o primeiro 
"Seminário

de Dança"com o objetivo de definir espaços, para que os profisionais de dança possam debater.discutir

e aprofundar, através de suas experiências questões fundamentais da dança nas diversas técnicas e estilos.

Local, auditório do Caua, rua Monsenior Coutinho,próximo à igreja São Sebastião - Centro.

O Rock volta às paradas'
com a banda Everclear

"Uma 
banda k rock americano está

nas paradas k sumo com seu novo CD,

pé M Everclear mostra em Sparkle And

Me uma nova face do rock para o mundo.
tara os que pensam que o rock morreu
na América épuro engano. Ek apenas

deu um imp e voltou apa com cara
nova, com a rapazeada k Everclear",

Desde o fim do Nir-

vana, que uma certa

monotonia apática se

abateu sobre o rock

americano de um mo-

do geral.Talvez por is-

so.as bandas inglesas

de brit pop ^&%
tenham aproveitai a

brecha e se instalado

nas paradas de suces-

so,mostrando uma no-

va face do rock para o

mundo. Mas o rock

nunca morre na Amé-

rica. Ele apenas da um

tempo e volta com

uma nova cara, uma

nova história para con-

tar. E a banda que tem

tudo isso no momento

é Eveclear.Que fique

bem limpo e claro.

Deixando de lado a

inevitável contribui-

cão que o Nirvana le-

gou para quase toda

banda de rock alterna-

tiva do mundo, em co-

mum com seus patri-
cios de Seattle,o Ever-

clear só tem a aproxi-

midade.A banda é de

Portland, Oregon, cida-

de vizinha da terra do

grunge. E as coisas pa-

ram por aí. Formada

em 1991 na fria Por-

tland.a meio caminho,

entre os Estados Uni-

dos e Canadá, Ever-

clear pode até mudar

o mapa da cidade, mas

a história não será re-

petida, nem como far-

sa.Ela será recontada.
Basta acreditar e

apostar no talento do

trio, formado pelos
amigos Art Alexakis

(vocalista, guitarrista e

letrista), Craig Monta-

ya (baixista) e Greg

Eklund (baterista que

¦ 

I

Os amigos Art Alexakis, Craig Montoya e Greg Eklund formam a banda de rock Everclear
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0» componentes da banda Everclear se expõem para o púbUco tão duramente nas fotos qtmrtio

nas músicas. Pica muito mais fácüpara qualquer jovem se identificar com os três caras

entrou em 94 substi-

tuindo Scott Cuthert a

tempo de gravar World

of Noise) para ver (e
ouvir, principalmente)
que eles terão o seu

lugar ao sol no dispu-

tado e feroz mundo do

pop/rock. A prova
maior são as 14 faixas

que compõem o se-

gundo álbum da ban-

da,Sparke And Fade,

lançado pela Capito!
Records com distribui-

ção mundial da EMI.

Everclear conquis-

tou primeiro o públi-
co alternativo c uni

versitário para depois

alçar vôos maiores.

Tanto que o single
"Santa Mônica" entrou

no Top 20 americano

logo na primeira sema-

na em que foi lançado.

Nada mal para uma

banda estreante.
Mas onde está o segre-

do do sucesso? Bem, ele

pode começar pelas le-

trás da banda, das mais

criativas, humoradas e

irônicas, que se tem vis-

to atualmente por aí.Bas-

ta botar Sparkle And

Fade pra tocar e pegar o

encarte para acompa-

nhar as letrasA primeira
faixa,"Electra Marke Me

Blind" conta as deventu-

ras de um cara que dei-

xou a cidadizinha e en-

controu um amor dife-

rente na cidade grande
(autobiografia?). Amor

mais complicado bem a

seguir em 
"Heroin Girl"

sobre uma garota furada

e tatuada que costuma

viajar na droga do mo-

mento.Nada deprê.
O humor (porque a

ironia já apareceu) sur-

ge em 
"You Make Me

Feel Like a Whore",

música que já vale pelo
título ("Você me faz

sentir como uma P..."),

sobre mais uma rela-

ção bizarra entre duas

pessoas (aqui eles não

especificam se é uma

garota...).Um misto de

ironia e inveja (no bom

sentido) é o que rola

em 
"Santa Mônica", na

qual os rapazes da ci-

dade fria falam dos en-

cantos da cidade enso-

larada (mais uma vez a

Los Angeles), citada na

faixa de abertura. O sol

dá as caras mais uma

vez em "Summerland",

onde está a frase que
dá nome ao disco.

Na parte musical,

Sparkle And Fade

tem o poder de soar

absolutamente comer-

ciai e tocável ao mes-

mo tempo em que po-
de ser extremamente

radical e sincero para
conquistar públicos

mais exigentes.Além
de tudo Sparkle And

Fade foi autoproduzi-
do pelo Everclear,

que não necessitou de

nenhum produtor re-

nomado para avalizar

o seu disco. Eles mes-

mos botaram a mão na

massa e mandaram ver.

E mais.Sparke And

Fade pode até passar
meio reto numa pri-
meira audição (algo
meio difícil). Mas tão

logo você ouça o dis-

co algumas vezes, se fa-

miliarize com as letras

e entre na trip dos ca-

ras, aí ele vira um da-

queles discos difíceis

de se parar de ouvir.

Pois é brilhante e so-

brio, como o nome,

Sparkle And Fade.

Que a essas alturas bri-

lha cada vez mais, pois

já conquistou o disco

de platina nos Estados

Unidos há muito tem-

po,bem como as rádios

e os garotos que estão

atrás de alguma coisa

nova para ouvir, que
não se restrinja a poses
e tipos ridículos.Ainda
neste novo CD, a banda

Everclear traz uma co-

ver para Sin City do

AC/DC. Bom, agora é

botar o CD pra girar

junto com a energia li-

berada pelo Everclear.


