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Comércio teve queda de 18 % em maio
O fraco desempenho no co-

mércio de Manaus durante o
mês de maio levou os comer-
(¦^tes e lojistas a mudarem de
estratégia para atrair o consumi-
dor. Ao que tudo indica a reces-
são que atinge todo o país e o
crescimento do desemprego não
são os únicos culpados pela
queda de 18% das vendas, em
relação ao mesmo período do
ano passado. Com renda mensal
cada vez mais curta o consumi-
dor está modificando seu com-

portamento enquanto o comer-
cio corre para acompanhar as rá-

pidas transformações no perfil
de seus clientes. O mês de maio
sempre foi considerado um
ótimo período para o comércio

pois é o mês das noivas e das
mães. Este ano o déficit de 18

p»9os percentuais em relação

as vendas de 98 não era espe-
rado pelos empresários de Ma-
naus. Porém, os primeiros dias

de junho se mostraram animado-
res e para não deixar o ritmo das
vendas cair os lojistas e comer-
ciantes esperam que as chuvas
diminuam á se inicie imediata-
mente uma série de promoções,
acompanhadas por inovações
nas taxas de juros para atrair a
clientela afastada. O principal
acusado pelo desaquecimento
das vendas parece ser mesmo os

juros e a qualidade do atendi-
mento em algumas empresas.
Segundo o presidente da Asso-
ciação Comerciai do Amazonas (-
ACA), Belmiro Vianez, as boas
vendas previstas para junho, se
confirmadas, não refletiriam lucro
no comércio, mas sim, "uma leve
recuperação" das perdas já ocorri-
das. Para Belmiro Vianez um au-
mento nas vendas que supere em
apenas dois por cento sobre o que
deixou de ser comercializado nos
últimos 45 dias, já seria um bom
resultado. Pau. B2 I

Manaus Energia

Novo superintendente k empresa è amazonense
O engenheiro Willamy Moreira

Frota, 39 anos, é o novo superinten-

dente da Manaus Energia S/A, subs-

tituindo o engenheiro Ely Paixão

que vai para a iniciativa privada. A

informação foi divulgada ontem de

manhã pela Assessoria de Gestão

Regional da Empresa. De acordo

com o novo superintendente, a pro-

posta é dar continuidade ao trabalho

de Ely, buscando melhorias contí-

nuas e progressivas no desempenho

da Manaus Energia. "A área de ge-
ração está numa condição conforta-

vel de atendimento a Manaus, inclu-

sive com uma reserva de energia em

tomo de 40%. Estamos também

com o nível do lago de Balbina em

5(),50m, o que é um nível excepcio-

nal". afirma Frota, garantindo que
uma de suas principais metas na ad-

ministração da empresa será a dis-

tribuição. o que melhorará ainda

mais a qualidade de atendimento

aos consumidores, "buscando a par-
ceria necessária para que o consu-

midor tenha atendimento privile-

giado que ele merece' Pag. AB ¦

Prefeitura lança programa para despoluir igarapés
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A limpeza dos igarapés vai ser feita

O prefeito Alfredo Nasci-
mento lançou ontem uma ope-
ração para salvar os igarapés de
Manaus da poluição e ao
mesmo tempo ampliar os in-
vestimentos em saúde pública.
É um novo sistema de coleta de
lixo que vai envolver três frcn-
tes de trabalho: um mutirão

para recolher todo o lixo flu-
tuante dos mananciais que cor-
tam a cidade, o recolhimento
diário com canoas nas casas

com rede de arrastão. A rede será aberta entre duas canoas e o lixo arrastado

dos moradores das margens dos
igarapés e a educação e cons-
cientização da população, para

que evitem jogar lixo nas
águas. "Não será uma tarefa fá-
cil", reconheceu Alfredo, "mas

vamos pedir a colaboração da

população. De nada adianta a
Prefeitura limpar e os morado-
res voltarem a jogar lixo. Iga-
rape limpo significa uma me
lhor qualidade de vida", com-

pletou. A operação de limpeza

vai envolver cem homens, 15
canoas, redes similares às de

pesca, mergulhadores, uma
draga para retirar o lixo do leito
dos igarapés e ainda caçambas

que recolherão o material res-

gatado e levarão para o aterro
sanitário. "Estamos 

literal-
mente pescando lixo", explicou
Alfredo. A limpeza dos igara-

pés vai funcionar com redes de

arrastão. Como em uma pesca-
ria, a rede será aberta entre

para uma das margens dos igarapés

duas canoas e o lixo arrastado

para uma das margens. Ali, a
draga - uma retroescavadeira - re-
tira o lixo acumulado e joga em
cima de uma balsa. Da balsa o lixo
é colocado nas caçambas. Essa tec-
nologia foi desenvolvida pela Se-
dema, baseada na "sistemática ca-
bocla", como definiu o prefeito. A
Prefeitura quer recolher diária-
mente cem toneladas de lixo dos
igarapés nos próximos três me-
ses. pag. A6 ¦

Mercado

BC diz que 
" viés de

baixa vai continuar"
0 diretor de Política Monetária do

Banco Central, Luiz Fernando Figuei-

T -do, disse que uma possível alta pontual
da inflação em junho não mudará a traje-

tória de queda da taxa de juros. 
"0 viés

de baixa continua", disse Figueiredo, re-

ferindo-se ao mecanismo que autoriza o

presidente do BC, Armínio Fraga, a bai-

xar os juros quando achar conveniente,

sem esperar pela próxima reunião do Co-

pom (Comitê de Política Monetária do

BCl. marcada para 2} de junho. 0 dire-

tor do BC reafirmou a tendência de

queda dos juros em uma conferência te-

lefônica convocada para. segundo ele,
esclarecer um erro de interpretação de
declarações feitas por Fraga em Londres
na sexta-feira passada. 

"Saiu nas agèn-
cias de notícias e em alguns jornais que o

Armínio teria dito que, em função de um

aumento de inflação no mês de junho, a

taxa de juros poderia subir. Essa é uma

Formafão de parcerias

Sebrae traz a Manaus
sistema "showcasing"

O Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas do Amazonas

(Sebrae/AM) está trazendo para
Manaus um novo conceito intera-
tivo de negócio. É o showcasing,
sistema de exposição de produtos
e serviços em cases modulares,
dotadas de sistema de telefonia on-

Une, box para coleta de cartões de
visita, dispositivo take-one para
folhetearia, multimídia e telemar-
keting. As vitrines começaram a
ser montadas ontem no Io piso do

prédio do showroom empresarial
Francisco Garcia, na sede do Se-
brae, na rua Leonardo Malcher,

924, Centro. Serão 110 vitrines

para exposição permanente, que
compõem o programa WTC

Showcasing Sebrae/AM, um em-

preendimenlo que objetiva incre-
mentar a formação de parcerias co-
merciais nacional e internacional-
mente. No sistema showcasing. o
contato entre o produtor ou o pres-
tador de serviço e o visitante inte-
ressado é imediato. Se o visitante

quiser contatar o empresário cujos

produtos estão exposto na vitrine,
basta que ele retire do gancho o te-
lefone ali instalado. Nem precisa
discar número. Do outro lado da li-
nha estará o produtor ou prestador
de serviços. Pm. Bi ¦

Cumprimento

Governo e FMI iniciam
discussões sobre metas

Começou ontem a rodada de reuniões sempenho no primeiro trimestre do
entre a equipe econômica do governo e
a missão do FMI (Fundo Monetário In-
ternacional) que está no país para
acompanhar o cumprimento das metas

e rever alguns dos parâmetros estabele-
cidos no acordo de ajuda ao Brasil. 0

yalor total do pacote de ajuda é USS
41.5 bilhões, dos quais o Brasil já sacou

duas parcelas no valor total de USS 18
bilhões. A liberação da terceira parcela
-de USS 4,5 bilhões- é condicionada ao
cumprimento de alguns critérios de de- no mercado financeiro. rnu

Lavagem de dinheiro

Coafquer transparência na
venda de jóias e loterias

interpretação equivocada", disse Figuei-

redo. Analistas de mercado apontam
maior pressão da inflação em junho em
virtude de aumentos de tarifas públicas
anunciados pelo governo, como telefone

e energia elétrica. 0 controle da inflação

é o principal objetivo da política de ju-
ros. "Nós olhamos a inflação no médio c
longo prazos. Ponanto. qualquer mu-

dança pontual da inflação não se ...

(Continua na Pág.B3)

ano. O país superou todos os compro-
missos estabelecidos, mas já anunciou

que não pretende sacar mais uma par-
cela do financiamento agora. No enten-
dimento do governo, a situação das re-
servas internacionais do país atual-
mente (USS 44.5 bilhões) é confortável
o suficiente para descartar a necessi-
dade dessa nova parcela do emprés-
timo. que tem um custo relativamente

alto e não pode ser usada para intervir

COTA tVÁGUA
O nível das águas no rio Ne-

gro subiu 02 cm nas últimas 24
horas. A cota d'água em relação
ao nível do mar é de 29,17m.

O tempo hoje em Manaus
será nublado a parcialmente
nublado com chuvas isola-
das. A temperatura estável
será de 21 a mínima e a má-
xima de 31 graus.

O ouro fechou em Lon-
dres a ISS 271,80 por onça
troy (31,103 gramas), con-
tra US$ 272,60 de sexta-
feira

Acordo destumprido

Edis querem terreno
do La Salle de volta

A partir de primeiro de
agosto, os promotores de lote-
rias e os comerciantes de jóias,
pedras e metais preciosos terão

que informar ao Conselho de
Controle de Atividades Finan-
ceiras (Coaf), ligado ao Minis-
tério da Fazenda, sobre quais-
quer operações suspeitas de fa-
zerem parte do crime de "lava-

gem" de dinheiro ou ocultação
de bens. Duas resoluções do
Conselho publicadas no Diário
Oficial definem estas opera-

ções. Um exemplo é o paga-

«ÉteaáH v*--' 

mento de três ou mais prêmios
lotéricos de valor igual ou supe-

rior a 800 Ufir (hoje, R$

781,60) ao portador de um

mesmo CPF num período de

doze meses. De acordo com

Marcelo Ceylão, secretário-exe-

cutivo do Coaf, a lavagem de di-

nheiro está ligada a outros cri-
mes, como o narcotráfico, cor-
rupção, terrorismo e tráfico de

armas. Com a Lei 9.613, de

março de 1998, o governo pas-
sou a ter a base legal necessária

para investigar as operações de

Burocracia demais

lavagem e criou a Coaf, uma
agência de inteligência finan-

ceira. Mafcelo explicou que o
Conselho já está preparando
uma terceira resolução para con-
trole dos bingos. Uma das resolu-

ções publicadas diz que os promo-
tores de loterias terão que identifi-
car todos os ganhadores de prê-
mios e manter registro de qualquer
pagamento com valor igual ou su-

perior a R$ 10 mil. Neste último
caso, o vencedor terá que dar o
nome, número do CPF e da car-
teira de identidade. p>B. ubM

O terreno onde funciona o Colégio La
Salle, conjunto D. Pedro, doado pelo
empresário já falecido, João de Men-
donça Furtado, quando de sua rápida

passagem pela Prefeitura de Manaus,

rlerá 

ser retomado, caso a Comissão
Constituição e Justiça da Câmara

Municipal de Manaus, e a própria Pre-
feitura acatem pedido dos vereadores

Francisco Praciano, PDT, Gilson Gon-
zalez, PTB, Marco Antônio Souza

(Chico Preto), PSL, e Marcos Cavai-

cante, PFL, que denunciaram ontem a

jogada da direção do La Salle, que ga-
nhou o terreno por ter prometido er-

guer ali uma universidade católica, co-
brar mensalidades menores aos mora-
dores do D. Pedro e ajudar os carentes.
O projeto de lei solicitando a doação do
terreno foi apresentado pelo então ve-
reador Vitorio Henrique Cestaro, se-

gundo o qual a área seria aproveitada

pelo La Salle para promover o bem-es-
tar público e social.

CPI do Combustível será
instalada somente hoje

Cumprindo o que determinam a

Constituição Estadual e o Regi-

mento Interno da Assembléia Legis-

lativa, a instalação oficial da Comis-
são Parlamentar de Inquérito-CPI,

que vai apurar irregularidades en-

volvendo a compra e venda de deri-

vados de petróleo no Estado, ocor-

rerá somente hoje. Ontem os cinco

membros integrantes da comissão

reuniram-se com o presidente da

Casa, deputado Lupércio Ramos

(PFL) e o líder do governo, depu-

tado Liberman Moreno (PSDC). Lu-

pércio foi cientificado dos nomes

dos parlamentares que ficarão na su-

plência da comissão e garantiu que a

instalação oficial da CPI não passará
desta terça-feira, desde que o ato da

mesa diretora, corroborando a co-

missão, seja publicado no Diário

Oficial de hoje. Isso acontecendo,

hoje mesmo os cinco deputados

membros Mário Frota (PSDB), autor

do pedido para a formação da CPI,

mais Ricardo Nicolau (PPB), Wal-

lace Souza (PL), Risonildo Almeida

(PL) e José Mourão (PTB), voltarão

a se reunir para a solenidade de ins-

talação oficial. p»a. na M

¦ ¦! > W
A prata fechou na capital

britânica a US$ 5,06 (US$
5,22).

CAMBIO
Dólar Comercial:
R$ 1,7370 (COMPRA)
R$ 1,7380 (VENDA)

Dólar Paralelo:
R$ 1,71 (COMPRA)
R$1.78(VKNDA)

Dólar turismo:
R$1,69 (COMPRA)
R$ 1,76 (VENDA)

IZJtM
30,00 I IIK-

VBA
55,70 UFIRs

UF1R
R$ 0,»770

Salátia Mínima

R$ 136,00

TR
0,1809%

IMi
1,6435%

tíLvi Mxmsy
5,00%

Poupança

1,1454%

Confira oalras taxas ioiálarm

rdacàoaokhanwnloanimor:
1,8449 marco alemão (1,8363)

1,5112 franco suíço (1,5040)

6,1877 francos franc (6,1592)

2,0788 florinsholand (2,0692)

1.826,50 liras ital (1.818,09)

1,4650 dólar canad (1,4652)

123,12 Iene japonês (122,04)
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Frente e Perfi
Kombeiros e a EMTU

Segundo a presidente do
Sindilotação, Sueli Gonçalves dos
Santos, os kombeiros a«.«xx*iados ao seu
sindicato estão sendo achacados por fis-
cais da Empresa Municipal de
Transportes Uibanos-EMTU, com a
colabcrdcão de policiais militares, que
lhes tomam todo o dinheiro que arreca-
dam na zona Leste. Jorge Assis
Carneiro, conhecido por 

"SOS", 
diz ter

sido vítima do esquema sujo dos fiscais

Outro kombeiro,

Gonçalves da Silva, acusa fiscais epo-

aaais de espacancar o seu cobrador e

afanar-lhe R$ 87, 00 e cerca de doze

vates-transporte. As denúncias são sé-

rias, mas rechaçadas pelo presidente
da EMTU, Pedro Carvalho, para

quem Suei Santos não é digna da nó-

nima credibilidade e Já deveria ter re-

gistmdo queixa para de, dizendo quais
e quantos fiscais estão implicados no

e ameaçado de morte peto presidente da
Atalma, Irancisco Alves Rodrigues, ao

procurá-lo para conseguir um advoga-
do com a finalidade de defendê-lo dos
achaques. Conforme Sueli, a Atalma e
o seu presidente sào protegidos do ve-
reador Marcos Cavalcante (PFL) que
os manobrou durante o processo eleito-
ral de 1998, quando tentou, sem êxito,
uma cadeira de deputado
Assembléia Legislativa

•/•/•

Auricího esquema com os policiais. Se houver

fiscais jazendo mutreta, serãopunidos

severamente e os policiais devolvidos

ao rUaulIui» de Trânsito, garante
Carvalho. De acordo com ek, motoris-

tas filiados ao Sindilotação recente-

mente se amotinaram atoaram contra

o prédio da Emtue jogaram seus veí-

culos contra fiscais que trabalhavam

sob a smorientaçã). Carvalho dk que
SuehéinconfiáveL

Educandos Terminais
Em Manaus, mesmo com a baixa-

da das águas, as famílias que residem

em áreas alagadas continuam a sofrer.

No Beco das Palhas, localizado no

bairro de Educandos, região Centro-

Sul mais de 50 famílias estão isoladas

pelas águas do rio Negro. As águas en-

goKram casas e estabelecimentos co-

maciais. Ali, crianças brincam e mer-

gulham nas águas completamente po-
luídas, sem a mínima noção do perigo

que corem. E pior do que tudo, os

país sabem do perigo das doenças hí-

dricas, mas não ligam para isso.

••/•/

Os moradores querem que opo-

der público construa uma ponte pa-
ra facilitar o tráfego na área. O ene-

fe da Defesa Civil municipal,

Vivaldo, ficou de visitar o Beco das

Palhas sexta-feira e buscar uma so-

hição para os seus problemas. O

prefeito Alfredo Nascimento kunen-

ta que Manaus possua centenas de

locais críticos e sustenta sertestemu-

nha ocular de que quem mora em

áreas alagadiças não sai de lá nem

a pau. A Prefeitura oferece casas

em outros lugares, mas eles acabam

voltando poma beira do rio.

Escalada
A Faculdade Nilton Lins e a

Universidade Luterana Brasileira-Ulbra
crescem cada vez mais so olho sobre o
contingente de 19 mil pessoas que
anualmente a r-undaçãn Universidade
do Amazonas deixa na rua da amargura.
A Nilton Lins, iastalada há onze anos
em Manaus, gasta mais de R$ 6 milhões
na ampliação da sua estrutura física pa-
ra oferecer mais de duas mil vagas ali o
final de 99, abrangendo cursos de ciên-
cias da saúde, ambientais e pedagogia.
A Nilton investe pesado no filão de de-
safortunados da sorte.

•/••/

Por sua vez » UIbru vai ampliar

dedoispamcinmoscursosemdispo-

nibibdadee vai abrir mais de 200 va-

gas até dezembro. As mensalidades

são salgadas, variando de R$ 300 a

R$ 700, excluindo os estudantes po-
bres que, obviamente, jamais terão

condições de arcar com custo tão ai-

to. Esses só tem como saída a univer-

sidade púbica, que está falida, como

reconhece o próprio reitor da FL[A,

M/abnir Barbosa Albuquerque, É o

setor privado devorando o mercado

público de ensino no Amazonas.

Desmatamento
O Instituto Brasileiro do Meio

Ambiente e Recursos Naturais
Renováveis-Ibama deseja ser mais
eficiente no combate aos desmaia-
mentos indi.*.n111nunk is nos estados
da legião norte da Amazônia, iniba
lhando junto com os governos federal
e estaduais. Mais de duzentos homens
da Marinha e do Exército já estão

prontos paraatuar com o Ibama com-
batendo (jueimadas e a extração ilegal
de madeira. As operações de guerra
(to Instituto vão começar ainda este
mês e tenninarão em novembro.

•«/•/

Os que atentarem contra os recur-

sos oferecidos peta generosa natureza

serão punidos de acordo com as nar-

masdaLn9.mm,aLádtCrimes

Ambientais. As multas variam de R$
Wmü a R$Wimm<>es. Cientistas á,

Instituto Nacional de Pesquisas

Fspaciais-INPE o Amazonas tem três

por cento de ami á-smatada.i-ontru

MpvrtxntodasflorestasáeRonavnta

e Acre. O Amazonas é, portanto, o

Estado menos castigado pelo furor das

motosserras, em nome das madetm-

ms sem pátria nem escrúpulos.

Usuários de transportes coletivos

protestam contra os terminais constiui-

dos pela Prefeitura com a Empresa

Municipal de Tnansportes-EMTU em to-

da a cidade de Manaus. Os terminais n>

presentani uma boa idéia mas, no perío-
do invemoso, só causam tramo-nos.

Sempre lotados, quando desmorona um

toro sobre a cidade, os usuários se espre-

mem nos terminais, e é a maior loucura.

É mesmo que estar na chuva pois todos

se desentendem na briga peto melhor to-

gar para driblar os pingos cf água

Contudo, se fosse só o sufoco

que os usuários passam quando
chove, era até de menos. Mas, a
coisa piora quando os marginais se
aproveitam do empurra-empurra e
se danam a assaltar os desavisados.
A anarquia é tanta que a polícia •

quanto chamada e quando aparece
-, não sabe distinguir o assaltante

da vítima e acaba escolhendo um
cara feio qualquer para servir de
bode expiatório. Isso ocorre, princi-
palmente, no Terminal da Praça da
Matriz, A I nitu. se quiser, pode in-

filtrar um fiscal e conferir.

Sigüo
A CPI do Sistema Financeiro deu

por encenados os seus trabalhos acerca

da operação de socorro dada peto Banco

Central aos bancos Marka e

FinteCindam sem que fosse quebrado o

sigilo bancário do ex-presidente do BC,

Francisco Lopes. O escândato deu palan-

que potítkoe muita mídia para o PMDB

crescer politicamente junto ao Palácio do

Planalto e resolver seus problemas fisto-

lógicos com o presidente FHC, barga-

nhando cargos e negócios com poder e

segurança na alta esfera do poder federal.

«/•/«/

Agora, os senadores vão atacar, a

partir de amanhã, o socorro aos ban-

cos Nacional, Econômico e

Bamerindus. Os três foram contem-

piados pelo Proer, que colocou-lhes à

disposição g$20M9bühões. OProer,

vale lembrar, sempre foi amsiderado

um tabu pela equipe econômica do

Palácio do Planatoe, com certeza, vai

dar mais palanque pohuco. A CPI vai

ouvir o antigo proprietário do

Bamerindus, José Andrade Vum.

Este não é de fugir da raia. Gosta de

mídia e enfrentar polacos ranzinzas.

IPTU
Prefeito Alfredo Nascimento

destacou que a Prefeitura de Manaus

vem conseguindo alcançar a meta de

arrecadação com o IPTU. A partir do

pagamento das primeira e segunda

cotas únicas, além das duas primei-
ras prestações de quem optou por pa-

gar o imposto parceladamente, a

PMM está caminhando para atingir a

meta de R$ 25 milhões até o final do

ano. Se confirmada a projeção, isso

vai representar 8,6 por cento a mais

do volume registrado em 98, quando
a PMM arrecadou R$23 milhões.

•/••

\qredi Sascimenti) continua em-

polgad; com a campanha 
"IPTU-

Pague para ver Manaus Melhor" que,
recentemente, contemplou várias pes-
soascomumcarmzemquilômetro,tres

geladeiras, cinco televisores de 29 pote-

gados e três videocassetes. O prefeito
ato que os prêmios não só estimulam

o contribuinte a pagar o IPTU,descar-

taná) a tiãtum do calote. Ma% se parar
as premiações, talvez a empolgaçâid)

prefeovsopvumabaixaOcontribum-
te éassòn, suscetível somente a prêmios.

| JflBJ Heariqna P. e SHya

Uma crítica à apologia e às armadilhas liberais
Em sua análise dominical,

o articulista Gilson Schwartz,
na Folha de S. Paulo, deste
domingo, com base nos deba-
tes realizados pelo seminário
"Desafios à

Governabilidade", realizado
em Tóquio, na última sema-
na, destacou alguns vícios do
discurso simplista dos merca-
dos financeiros que colocam
a reforma do Estado como
uma condição indispensável

para o ajuste econômico.

Consenso de

Washington que nos empur-
rou "goela 

abaixo" a idéia de
reforma privatista, e quase ir-
responsável, do Estado obe-
decia de forma muito clara
aos interesses do mercado fi-
nanceiro, ávido por novas
áreas e setores para investi-
mento internacional.

Entretanto, uma das fragi-
lidades desta análise sim-

plista, que transformou o
Estado Nacional no grande
vilão dos diversos países, foi
a de subestimar os diversos
conflitos políticos inerentes

à aplicação de políticas
econômicas governamentais
extremamente antipopulares.

Ou melhor, não acredito

que subestimaram os poten-
ciais conflitos sociais, apenas
buscam "amarrar" 

a grande
imprensa e dotar a estrutura

presidencial de uma fortaleza

protetora contra as investidas

da oposição e da própria so-

ciedade.

Mas, não custa lembrar

que o problema do governo
FHC, por exemplo, não é de

comunicação, não é falta de

propaganda... é falta de ações

concretas, que atenuem os
conflitos sociais e evitem que
sua rejeição atinja recordes

históricos.

Que tipo de ações? Como
deixar dc atentar à priorida-
de como a renovação da in-
fra-estrutura social, à redu-

ção na desigualdade da dis-
tribuição de renda ou a im-

plementação de políticas de
combate à pobreza?

Com base nesta cegueira

imposta pelos mercados fi-
nanceiros e ampliadas por
suas elites políticas de plan-
tão, o resultado é que pratica-
mente todos, ou quase todos

(salvam-se especialmente os

que especulam) sofrem des-

necessariamente com reces-

são, desemprego e inflação

camuflada.

Ainda com base nestas

análises simplistas de

Reforma do Estado sobram

expectativas e frustrações.

Como no caso explícito do
Plano Real, cujos benefícios

já foram devidamente corroí-

dos pelo tempo e o país só

conhece o caminho do de-
semprego.

É preciso nos reforçarmos

contra estas armadilhas con-

ceituais do neoliberalismo

que pegam a imprensa e aca-

dêmicos de surpresa, como as

da "eficiência", 
do "moder-

nismo", da "reforma 
do esta-

do", etc.

O pós-neoliberalismo já é
uma realidade. Em diversos

cantos do mundo o "encanta-

mento" liberal já se diluiu,
revelando sua face grotesca e
socialmente fracassada.

Mas, por aqui ainda não.
Por aqui, a imprensa ainda é

prisioneira das armadilhas do
neoliberalismo, encarnada na

política econômica do gover-
no FHC e no comportamento

de governos estaduais, que se

tornam cúmplices da crise

econômica por não buscarem

alternativas de desenvolvi-

mento econômico, fora des-

tas regras simplistas da "re-

forma do estado".

De fato, sobram propa-

gandas e publicidades ofi-

ciais mas... falta disposição

para investimentos em infra-

estrutura social e em políticasiÉ
de combate à pobreza.
Vejam... não estou falando

em reprodução da pobreza
com medidas clientelistas.

Não é à toa que o governo
FHC está envelhecido, cansa-
do, isolado.

Para um governante que
tantas vezes apelou à "virtu-

de" maquiavélica, já está pas-
sando o momento de aplica-

Ia... do contrário, vou come-

çar a pensar que até as leitu-

ras de FHC foram um engo-

do, um produto do mais puro
academicismo estéril... des-
vinculado dos conflitos so-n».

ciais e cego...diante dos ace-^'
nos da vaidade.

José Henrique P. e Silva é con-
sultor político e analista de opinião

pública.

| João Dantas

Porquê demiti minha secretária
O ano era 1993. Não dá pra

esquecer. Naquele dia eu açor-
dei mais tarde, com urna sensa-

ção gostosa, já antevendo os

presentes que iria ganhar: li-
vros? Um novo jogo de botão?
Cuecas? Ah! Não importava,

qualquer coisa agradaria, afi-
nal, era meu aniversário. Pulei
da cama, entrei no banheiro e
de lá fui direto para a sala de

jantar, tomar aquele café.
"Atrasado 

como sempre né?",
reclamou, como sempre, minha
mulher. "Humm...", 

resmungou
minha sogra, balançando a ca-
beca negativamente. "Papai",

me disse a caçula, "acabei 
de

amassar seu jornal". Meu pri-
mogênito permaneceu calado,

preferindo se concentrar em um

pedaço de pão.
Sentei-me para tomar café

desanimado. Na mesa, a mesma
rotina de sempre. Incrível!
Nem minha mulher nem meus ¦

filhos lembraram-se do meu
aniversário. Logo eu, que sem-

pre lembrei do aniversário de
todos eles e sempre, na véspera,
comprava lembrancinhas para
cada um...

Tudo bem - pensei - no tra-
balho as coisas serão melhores.
Chegando no prédio onde man-
tenho um escritório de cônsul-
toria empresarial com um só-
cio, o porteiro, como sempre,
me cumprimentou. Subi o ele-

vador e, com o coração na mão,
esperava o momento de abrir a

porta e ouvir aquele "parabéns

pra você..." dos meus funciona-
rios. O "boy" me olhou e disse
simplesmente que iria sair mais
cedo pois sua mãe estava ani-
versariando naquele dia. D.
Amélia, a faxineira, uma das

pessoas mais puxa-saco que já
conheci e que 

"entregava" 
todo

mundo pra mim, não iria se es-

quecer do meu aniversário. Ela
me olhou e disse: "Dona 

Susy,

(a secretária), chegou atrasada
novamente", virando as costas
e indo embora para a copa.
Meu sócio nem me cumpri men-
tou.

"Saco!", suspirei, "meu 
dia

está perdido mesmo". Entrei
em minha sala e fui recebido

por D. Susy, minha secretaria
novata, bundinha arrebitada,
belas ancas, tipo Marinara, que
nunca me dava bola e só falava
em casos de assédio sexual, me
olhou e com os olhos mais lan-

gorosos do mundo disse-me:
"Parabéns, 

chefinho", e fazen-
do um biquinho me entregou
um presente embrulhado em

papel decorado com o
Tazmanya.

Abri o presente e fiquei ma-
ravilhado ao ver o último CD
do Kenny G, que eu estava a
fim de comprar há tempos. Foi
inacreditável, nem minha mu-

lher, meus filhos, minha sogra,
o porteiro, o boy, D. Amélia,
meu sócio, ninguém havia se
lembrado do meu aniversário e

justo D. Susy, que eu nunca es-

perei. lembrou-se de me para-
benizar e ainda me deu um pre-
sente.

Como não podia deixar de
ser, convidei minha secretária

para jantar, o mesmo jantar que
iria oferecer a minha esposa.
Ao final do expediente, saímos

para o tão esperado (pela minha

parte) jantar. Enquanto pensava
em qual restaurante levava mi-
nha secretária, ela falou, quase
num murmúrio: "Você 

não pre-
fere ir para o meu apartamen-
to?". Nem pestanejei e segui-
mos direto para o condomínio
onde ela morava. Chegando lá,
subimos o elevador e, ao aden-
trarmos o recinto, ela disse-me

para ficar à vontade na sala en-

quanto ia tomar um banho e
"vestir" 

algo mais apropriado.
"Pode 

ir ficando à vontade, en-

quanto eu volto; mas fique à
vontade mesmo, se é que me
entende...", falou, enquanto to-
da dengosa, entrava em seu

quarto.
Peguei o CD do Kenny G

que ela havia me dado e colo-

quei logo no microsystem, de-
sembrulhei a garrafa de Moet &
Chandon, e coloquei num balde
de gelo que sempre levava no

carro comigo para essas oca-
siões e fui me despindo, numa

pressa nunca vista, jogando pa-
letó para um lado, camisa para
outro, cueca pra debaixo do so-
fá, calças pra cima do tapete, fi-
cando só de meias por causa do
meu reumatismo. Aí e, é claro,
apaguei a luz.

Enquanto minha presa se

preparava, fiquei ouvindo os
sons melodiosos do sax de
Kenny G, já imaginando por
onde iria começar quando mi-
nha deusa saísse do quarto e
viesse até a sala. Fechei os
olhos, divagando e só dei por
mim quando a porta do quarto
de minha "tetéia" se abriu e a
luz da sala foi acesa e um grito
de "Parabéns 

pra você, nesta
data querida..." me tirou do tor-

por. Lá estavam minha mulher,
com um bolo nas mãos; minha
sogra, meus filhos, o boy, o

porteiro, D. Amélia com ban-
dejas e bandejas de salgados,
o cachorro, meu sócio, todos
os conhecidos da rua etc,
etc... E eu ali, sentado no so-
fá, pelado igual como vim ao
mundo, somente com minha
meias listradas, sem poder fa-
lar nada. É mole?!!!!!!!!!!!

João Dantas é jornalista profis-
sional, ex-consultor de empresas e
após o episódio narrado acima, ex-
casado.

Linhas Cruzadas
O deputado José Mário Frota está falando grosso danais aproveitando a
CPI dos Combustíveis. Varinha de coniiâoàiiiâo,eietemasoJ^*àopara

acabar com a carteKzação da faaa«a«llaaa«aaatea^lBaaaBaaU
Ele aposta na parceria com o Ministério FaaaattfnWaà^Baaananm

Para o deputado Marcos Rotta (PSDC), se o menor de 16 anos pode votar,'
tem o direito e o dever de ser um cidadão consciente, apto a responder pelos

seus atos quando estupra, rouba ou mata. Ele pensa como o secretário de

^>j«ra«£a, Wúiger Costa. É uma 
questão 

de responsabilidade social séria.

Cassado o prefeito de Autazes, Ivan Éther, o advogado Inádo Siqueira
assume uma grande responsabilidade. Vai dirigir um município em

f..tittr.«llT<N..»ni.*«*T^

sem tostão algum E Ivan? Vai ou não devolver a fortuna que desviou ?

A galeria da Constantino Nery, segundo um taxista da Atlanla, í um buraco que
remonta a passada administração de Artur Neto. Em 1989, Artur prometia

solucionar definitivamente o problema. Não resolveu, mas as promessas lhe
vüÍ£!my£!°££2LÍ2soi£!lrâ&jj!OMjfdejJeFHÇ^

Atenção: a visitação ao novo zoológico *> QGS fade graça ató o último
final de semana. A partir da próxima si-xta-feiiu quem qiii^ se detieiar omii

a beleza dos bichos amazônicos terá <iue desembolsar R$ 2,00. Ninguém se
engane, adiando que a gratuidade seria derria Nada dura tanto tenvm.

Do governador Amazonino Mendes sobre o Poder Judiciário: "Os

desembargadores têm que cortar mais gastos, têm que ter bom senso.
Os cortes da Justiça ainda não estão de acordo com as exigências do Plano de

i^^^^-iL-^-^^-^JÍ^ííÍKíl fl1Kíní'ííi Í1^'*1-2íiSíe Cantos0". Falou grosso.
A Prefeitura vai ampiar o rrimian te

que da oferece para qualficar desempregados. A knáativaestó a cargo da
S«TrtariaM!jró*irjal(toA.,â^

eabrtr«tesoinenadodehabalio'', disse o prefeita
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Governo e oposição não definem

presidente nem relator da CPI
Cumprindo o que determi-

nam a Constituição Estadual e
o Regimento Interno da
Assembléia Legislativa, a ins-
talação oficial da Comissão
Parlamentar de Inquérito-

•CPI, 
que vai apurar irregulari-

¦ dades envolvendo a compra e
venda de derivados de petró-
leo no Estado, ocorrerá
somente hoje. Ontem os cinco
membros integrantes da
comissão reuniram-se com o

presidente da Casa, deputado
Lupércio Ramos (PFL) e o
líder do governo, deputado
Liberman Moreno (PSDC).

Lupércio foi cientificado
dos nomes dos parlamentares
que ficarão na suplência da
comissão e garantiu que a insta-
lação oficial da CPI não passa-
rá desta terça-feira, desde que o
ato da mesa diretora, corrobo-
rando a comissão, seja publica-

•» do no Diário Oficial de hoje.
Isso acontecendo, hoje

mesmo os cinco deputados
membros Mário Frota (PSDB),
autor do pedido para a forma-

ção da CPI. mais Ricardo
Nicolau (PPB), Wallace Souza
(PL), Risonildo Almeida (PL) e
José Mourão (PTB), voltarão a
se reunir para a solenidade de
instalação oficial. Na oportuni-
dade, serão escolhidos o presi-
dente e o relator. Liberman
escolheu como suplentes
Marcos Rotta (PSDC) e
Vicente Lopes (PMDB). A
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Mário Frota não vê problema em ser presidente e relator,
argumentando que essa é uma prática comum no Congresso Nacional

oposição terá Sinésio Campos
PT)e Eron Bezerra (PC do B).

Os deputados Risonildo
Almeida e Wallace Souza são
os mais cotados para a presi-
dência da CPI dos combustí-
veis, não estando descartado o
nome do próprio, Mário Frota.
0 qual não vê problema algum
em assumir a presidência e a
relatoria da comissão. "Isso é
um rito comum na Câmara
Federal", afirma, com a expe-
riència de três mandatos fede-
rais exercidos de 1974 a 1982.

Lupércio Ramos declarou à
imprensa estar pessoalmente
interessado em que a CPI
comece a funcionar o mais
breve prazo possível. Informou

que caberá ao presidente da
CPI traçar os trabalhos a serem
executados, principalmente a
convocação de pessoas, diri-

gentes e empresários para pres-
tarem depoimentos.

Mário Frota esclareceu que
a CPI "não é contra nem a
favor do governo", ressaltando

que 
"o 

que ela tem a ver é com
a máfia da gasolina e com o
cartel que ficou claro, inclusi-
ve, através de várias notas vei-
culadas na imprensa pela
Petroamazon, que se dispõe a
manter o preço da gasolina em
R$ 0,95, contrariando o
Amazonpetro". Ele acusou as
distribuidoras de gasolina de

ganharem um lucro equivalente

Impeachment de Cardoso divide
líderes do PPS e do PMN na ALE

A tese do impeachment do pre-
sidente Fernando Henrique
Cardoso, defendida por vários par-
tidos de oposição no Congresso
Nacional em função do escândalo
dos grampos que influenciou o lei-
lão da Telebrás, não tem unanimi-
dade entre os deputados que for-
mam a bancada de oposição na
Assembléia Legislativa do Estado
do Amazonas. "A tese é nitida-
mente golpista e pretende enfra-

quecer as instituições democráti-
cas", acusa o líder do PPS, deputa-
do Lino Chíxaro.

Ele explica a sua posição criti-
cando, principalmente, a precipi-
tação de segmentos de esquerda

que, no seu entender, votaram a
favor do sistema presidencialista
mas adotam posturas parlamenta-
ristas para desestabilizar a direita
no poder. 

"Esse mesmo mecanis-
mo poderá ser usado pela direita
amanhã na hipótese de um gover-
no de esquerda ou de centro-
esquerda instalado no Palácio do
Planalto", afirma.

Lino só acredita na possibili-
dade do impeachment no caso da
existência de uma crise do Poder
Executivo em relação a socieda-
de. Essa possibilidade não exis-
te, sustenta, não vendo motivo

para a deposição do presidente
FHC, embora ache que o escân-
dalo deva ser apurado. FHC,
segundo parlamentares do
Partido dos Trabalhadores, não
apenas sabia como também auto-
rizou e participou de uma opera-

ção para favorecer empresas no
leilão de privatização da
Telebrás. "Nacionalmente.o PPS
não apoia essa tese, que é golpis-
ta", insiste Chíxaro.

Na sua opinião, a oposição
deveria era se esforçar para ajudar
o Congresso a esclarecer tudo
sobre a operação envolvendo o
ex-presidente do Banco Central,
Francisco Lopes, e os bancos
Marka e FonteCindam. Esse caso
ele considera de extrema grávida-
de, podendo redundar no
impeachment de FHC. Diz ser
tácito que uma operação como
aquela, envolvendo bilhões de
reais, não poderia ter ocorrido à
revelia do presidente da
República e do ministro da
Fazenda, Pedro Malan.

"Sou a favor de que esse assun-
to seja investigado até as últimas
conseqüências. Provada a falta de
credibilidade do governo por trai-

^^^^Éjh MU

Miquéias diverge de Uno e diz que o certo seria Michel Temer respei-
tar a democracia e a soberania do plenário da Câmara

ção a pátria, aí eu poderia apoiar o
impeachment. Mas o a gente não

pode é enfraquecer as instituições,
a esquerda já sabia que o que ela
agora defende é uma espécie de
uma morte anunciada. Nós preci-
samos mobilizar a sociedade

quando tivermos fatos concretos
em mãos, como ocorreu na quês-
tão do impeachment do ex-presi-
dente Fernando Colllor de Mello,
não podemos crer que uma atitude
congressual vá resolver tudo, pois
não resolve", raciocina.

Temer arbitrário

Ao contrário de Lino Chíxaro,
o deputado Miquéias Fernandes

(PMN) acha que o presidente da
Câmara Federal, deputado Michel
Temer (PMDB-SP), errou ao inde-
ferir semana passada o pedido de
impeachment de MC feito pela
oposição. "Ele foi arbitrário, já que
numa casa legislativa nenhum pre-
sidente tem o direito de decidir
como se fosse o maioral, ele é o

presidente para decidir questões
administrativas e da condução dos
trabalhos, mas não pode decidir

questões do poder enquanto

poder", repreende.
Temer, de acordo com

Miquéias, pode ter se metido
numa grande encrenca esta sema-
na se a oposição constatar que o
seu indeferimento não seguiu nor-
mas regimentais, mas pessoais
com o objetivo de preservar FHC
de constrangimentos. "Se desço-
brirem que a sua decisão foi um
abuso, poderão ingressar com
mandado de segurança na Justiça
e forçar o plenário a deliberar

democraticamente sobre o pedido
de impeachment", comenta o
deputado.

Se a oposição pediu a instala-

ção de uma comissão parlamentar
de inquérito mista para apurar o

grau de comprometimento de
FHC no processo de privatização
do sistema Telebrás, que a comis-
são fosse instalada com o consen-
timento de Michel Temer, prega
Miquéias, que também vê funda-
mento nas fitas que registram os
diálogos entre o presidente e
André Lara Resende, ex-presiden-
te do BNDES.

Ele tem reservas, entretanto,

quanto ao caso da operação de
salvamento dos bancos Marka e
FonteCindam pelo Banco
Central, com o conhecimento ou
não de FHC e do ministro Pedro
Malan. "Não sei se o regimento
do BC exigia uma consulta a
autoridade maior da República.
Porém, em isso sendo verdade, o
regimento deveria ter algo dizen-
do que o presidente do BC res-

ponde com os bens pessoais dele
face a improbidade que Chico
Lopes cometeu", diz.

Miquéias, de qualquer forma,
se confessa estupefato com a CPI
do Sistema Financeiro que já
deveria ter bloqueado os bens de
Chico Lopes e recuperar o dinhei-
ro que o dono do Banco Marka,
SaJvatore Cacciola, desviou para o
exterior. "São 

questões técnicas

que não foram levadas a sério.
Lamentavelmente, os escândalos
neste país acontecem e ninguém
vê o dinheiro roubado retomarem
aos cofres públicos", indigna-se o

parlamentar.

Projeto sobre o DNA
volta a ser debatido

a 50% acima de cada litro ven-
dido. "Os caminhões que trans-

portam a gasolina até os postos
são terceirizados. A Texaco e a
Esso faturam milhões e só
empregam vinte pessoas", ata-
cou.

Judiciário

Devido a ausência de depu-
tados, o presidente Lupércio
Ramos deixou para hoje a ins-
talação oficial da Comissão
especial que trará do aperfei-

çoamento do Poder Judiciário
no Amazonas, que cumprirá o
mesmo ritual da CPI dos
Combustíveis, incluindo publi-
cação no Diário Oficial.

Os membros da comissão
estão definidos, sendo mantida
a proporcionalidade partidária,
ficando a situação também com
três integrantes que são:
Belarmino Lins (PTB), Luis
Castro (PL) e Vicente Lopes

(PMDB). Pela oposição vão
trabalhar Miquéias Fernandes

(PMN) e Lino Chíxaro (PPS).
Os membros da oposição já

decidiram que se a presidência
da comissão ficar com a situa-

ção, cujo nome mais cotado é o
de Luis Castro, a relatoria terá

que pertencer a oposição, com
a escolha devendo recair sobre
Lino Chíxaro. Se porventura a
situação optar pelo cargo de
relator, a oposição vai brigar

pela presidência.

Comissão espera

pelo ministro
Celso Mello

Brasília (ABR) O presi-
dente da CPI dos Bancos, sena-
dor Bello Parga(PFL-MA), está
aguardando parecer da assesso-
ria jurídica para examinar a limi-
nar do ministro Celso de Mello,
do STF, ao advogado do banco
Marka, Luiz Carlos Barreti
Júnior, suspendendo as ações de
busca e apreensão de documen-
tos e a quebra dos sigilos banca-
rio, fiscal e telefônico do ban-

queiro Salvatore Cacciola deter-
minados pela comissão.

A CPI programou para esta
semana a realização de auditoria
nas contas de empresas e de pes-
soas físicas que se utilizaram das
CC-5 (Carta Circular no.5 do
Banco Central que autoriza
remessa de dinheiro para o exte-
rior sem especificar a origem)
desde 1992 até 98. Nesta sema-
na os senadores da CPI come-

çam a ouvir o depoimento de
banqueiros cujas instituições
foram beneficiadas

pelo Programa de Estímulo
ao Fortalecimento e à
Reestruturação doSistema

Financeiro (Proer).
O vice-presidente da CPI,

senador José Roberto
Arruda(PSDB-DF)
disse que haverá uma confronta-

ção entre às remessas e as decla-
rações de renda daqueles que
utilizaram às CC-5. Ainda hoje

0 Banco Central (BC) deve
enviar à CPI a relação detalhada
dos correntistas das CC-5."Com
a ajuda da Receita Federal
vamos checar as declarações de
renda das pessoas físicas e jurí-
dicas para saber quem sonegou e
não declarou o dinheiro manda-
do para fora do País através das
CC-5", afirmou Arruda.

Os trabalhos da CPI, nesta
semana, estarão concentrados
nos resultados do Proer, pro-
grama que aplicou R$ 21
bilhões no socorro a bancos em
dificuldades, e um dos itens

que motivou a criação da
comissão. Na quarta-feira vai
depor na CPI o ex-ministro e
ex- senador José Andrade
Vieira, que era o presidente e

proprietário do Banmerindus,
banco que foi socorrido pelo
Proer e repassado ao HSBC.
Michael Geoghegan, do
HSBC, dará seu depoimento na

quinta-feira na CPI.
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Projeto de Risonildo Almeida, antes vetado pelo Executivo, agora pode
passar com a ajuda do Ministério Público e da sociedade

As propostas apresentadas

pelo Ministério Público do
Amazonas para a regulamen-

tação e justificativa do
Projeto de Lei, de autoria do
deputado Risonildo Almeida

(PL), para a implantação do
exame gratuito do ácido
desoxirribonucleico-DNA.

ou teste de paternidade, para
as famílias consideradas
carentes, estão sendo apre-
ciadas nas comissões técni-
cas da Assembléia

Legislativa.

O representante do
Ministério Público do
Amazonas, promotor público
Adalberto Ribeiro, trouxe as

propostas, as quais foram
apreciadas pelos membros

dos órgãos e entidades locais
convidados para participa-
rem da iniciativa como a pre-
sidente da Associação
Brasileira de Mulheres de
Carreira Jurídica do
Amazonas, Helena Galvão, a

juíza aposentada Alvarina
Miranda de Almeida, do
Conselho Internacional de
Mulheres Jurídicas, e a técni-
ca do Hemoam, Leni Passos.

O Ministério Público

entre as propostas apresenta-

das está solicitando do
Estado do Amazonas, através
do Executivo, que viabilize a
realização do exame labora-
torial com ácido desoxirribo-

nucleico-DNA ou teste de

paternidade para a criança ou
adolescente reconhecida-

mente pobre. O teste de

paternidade realizado sob o

patrocínio prévio do Estado
do Estado dependerá de uma
determinação judicial.

Em outro item da propôs-
ta do MP do Amazonas, o

juiz do processo investigató-

rio decidirá a respeito da gra-
tuidade ou não do teste de

paternidade dentro dos crité-

rios estabelecidos. O dispôs-
to deste artigo não se aplica à
ação investigatória proposta
pelo Ministério Público e

que tenha como suporte o
resultado positivo do exame

de DNA, hipótese em que o

pagamento será sempre obri-

gatório por parte do investi-

gado. Será de dez dias o

prazo para a parte cumprir a
decisão judicial que mandar

pagar ou ressarcir as despe-
sas correspondentes para o
Estado.

Fica autorizado o chefe do
Executivo a proceder a regu-
lamentação da presente lei no

prazo de sessenta dias a con-
tar da sua publicação, deven-
do obedecer o seguintes: cre-
denciar o órgão público res-

ponsável pelo cumprimento

no que couber das normas
aqui estabelecidas. Facultar a
esse mesmo órgão de execu-

ção e de fomento o poder de

promover licitações e exer-
cer total controle sobre ver-
bas provenientes de dota-

ções, ressarcimento e despe-
sas mediante a criação de um
fundo próprio. Esta lei entra-
rá em vigor na data de sua

publicação, revogada as dis-

posições em contrário.

O projeto de lei foi apre-
sentado em 97 e foi aprovado
na ALE. porém, o Executivo

Estadual vetou o projeto, ale-

gando que o Governo do
Estado não possuía recursos
financeiros. No entanto, este
ano, o Executivo Estadual
demonstrou interesse para
discutir o projeto. A próxima
reunião dos membros dos
órgãos que participam da
aprovação do projeto será
realizada no dia 15 de junho,
a partir das 9 horas na Sala
de Reuniões Deputado

Homero de Miranda Leão, da
ALE.

Sá Valente vai falar
sobre alvarás na CPI

Brasília (ABr) - A

Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) do Poder
Judiciário reúne-se hoje,

às 17 horas, para ouvir o
depoimento do ex-auditor
do Banco Central,
Antônio José Heitor,
sobre o caso do menor
Luiz Gustavo Nominatto,

herdeiro do Consórcio
Nacional Itapemirim.

Heitor deverá esclarecer

aos membros da CPI
dúvidas a respeito de rela-
tório apresentado pelo
Banco Central sobre a
liquidação do Consórcio
em 1992 e enviado à CPI

pelo advogado Luiz

Otávio

Amaral. Segundo o
relatório, houve fraude na
administração das

empreas herdadas pelo
menor.

Na quinta-feira, a CPI
vai ouvir o depoimento do

procurador de Justiça do
Amazonas, João Bosco Sá
Valente, que falará sobre
o esquema organizado de
venda de alvarás de soltu-

ra de presos no seu esta-

do. Segundo denúncias

apresentadas aos mem-
bros da CPI, até trafican-
tes de drogas já teriam
obtido a liberação das
cadeias do Amazonas
mediante a apresentação
de alvarás forjados.

Na última reunião
desta semana, na quinta-
feira (10), a CPI do

Judiciário vai ouvir o
depoimento dos juizes do

Tribunal Regional do
Trabalho do Rio de
Janeiro, Moisés Szmer e
Anna Britto da Rocha

Acker.
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Vereadores querem de volta o terreno
onde funciona o Colégio La Salle
iitni.i ~~-***MMaa*a*a*a*a*a*a*a*a*a*a*a*a*a*a*a*a*a»a»O terreno onde funciona

hoje o Colégio La Salle, con-
junto D. Pedro, doado pelo
empresário já falecido, João
de Mendonça Furtado, quan-
do de sua rápida passagem
pela Prefeitura de Manaus,

poderá ser retomado, caso a
Comissão de Constituição e
Justiça da Câmara Municipal
de Manaus, e a própria
Prefeitura acatem pedido dos
vereadores Francisco
Praciano, PDT, Gilson
Gonzalez, PTB, Marco
Antonio Souza (Chico
Preto), PSL, e Marcos
Cavalcante, PFL, que denun-
ciaram ontem a jogada da di-
reção do La Salle, que ga-
nhou o terreno por ter pro-
metido erguer ali uma
Universidade Católica, co-
brar mensalidades menores
aos moradores do D. Pedro e
ajudar os carentes.

O projeto de lei solicitan-
do a doação do terreno foi
apresentado pelo então ve-
reador Vitorio Henrique
Cestaro, segundo o qual a
área seria aproveitada pelo
La Salle para promover o
bem-estar público e social.
Segundo Gonzalez, diferente
disso, a direção do colégio
fez o inverso, pois até au-
mentou as mensalidades es-
colares na semana passada.

Tudo começou quando os
proprietários de escolas par-
ticulares estiveram reunidos
com o prefeito Alfredo
Nascimento pedindo a redu-

ção da alíquota de 5 para 2%
do Imposto Sobre Serviços,
ISS, alegando que a escola é
de utilidade pública.
Questionados pelos vereado-
res quando do encontro com
o prefeito, se a possível re-
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Chico Preto foi um dos que pediram a retomada do terreno

dução da alíquota faria com

que as mensalidades escola-
res fossem reduzidas ou se
os colégios ofereceriam boi-
sas de estudo ou se permiti-
riam que algum menor aban-
donado estudasse gratuita-
mente, a resposta foi um so-
noro não.

"Esses empresários só vi-
sam lucros. Os Ciesas, La
Salles, Ciecs só servem para
enriquecer seus proprietá-
rios. Na hora que o poder
público cobra alguma coisa,
eles reclamam e nunca cola-
boram com nada. Agora que-
rem que o prefeito reduza a
alíquota do ISS, o que é um
crime, pois o prefeito não

pode sancionar semelhante
decreto uma vez que esses
empresários em nada contri-
buem para o social da nossa
cidade. Se eles dessem boi-
sas de estudo ou adotassem
crianças carentes até que ain-
da justificaria, agora não fa-
zer nada e ainda querer a re-
dução de impostos é de-
mais", vociferou Gonzalez.

Os vereadores pediram a
revisão do decreto que doou
o terreno ao La Salle e vão
solicitar ao prefeito que o re-
tome de volta, uma vezque a
direção daquele colégio de
elite não está atendedo ao

próprio decreto de doação. O
vereador Leonel Feitoza
também apoiou a medida dos
vereadores, por entender que
a Câmara tem que agir com
seriedade e, principalmente,
a Comissão de Constituição
e Justiça. As discussões so-
bre essa questão deverão
continuar por toda a manhã
de hoje no plenário da
Câmara.
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Nao perca tempo, venha para a AUDCON Cursos

CONTABILIDADE PRÁTICA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ESCRITURAÇÃO FISCAL

INGLÊS PARA EXECUTIVOS

INGLÊS PARA INICIANTES

ORATÓRIA

LIDERANÇA E RELAÇÃO INTERPESSOAL
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Todos os cursos com
material didático

GRÁTIS!!!

AUDCON-«í*-v'V»i-tM'

Informações e Reservas: 633-2088
Rua Pará, 161 - Sala 201 - N. Sra.Graças

e-mail: audicom@zaz.com.br

SOUZA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DISPÕE PARA SUA MELHOR COMODIDADE E SEGURANÇA DE:

O» COMPANHIAS COM QUALIDADE E REQUINTE;

w GUIAS PARA BRASILEIROS E ESTRANGEIROS;

¦*>' BABY-SITTERS;

* WEDYS-SITTERS;

*** ACOMPANHANTES PARA DOENTES INTERNADOS E RESIDENTES;

«•>• AGÊNCIA NAMORO/CASAMENTO

¦**• DIARISTA E OUTROS.

LIGUE PARA UM SÓ NÚMERO E TENHA A SUA
DISPOSIÇÃO VÁRIOS SERVIÇOS.

PARA FINS DE SEMANA E FERIADOS
PROGRAME-SE COM ANTECEDÊNCIA II

ATENDIMENTO:
Segunda a Sábado das 8:00hs ás 18:00hs.

Fone: 654-3619/996-6520

PARA VOCÊ VER O MUNDO COM MAIS SEGURANÇA

BOX BLINDEX® FACHADA

VIDRO DE SEGURANÇA
Hrorjuto com a mais alia tecnologia e padrão de

beleza, segurança e qualidade:
EXIJA A MARCA BLINDEX GRAVADA NO VIDRO

Opções de acabamentos
BRANCO

/ NAVY

/A—W GELO

f / AmmM BR0NZE

Opções de vidros

BOX
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MULTBOX
FONES: 232-9573/232-8533

Av.Joaquim Nabuco, Ns 2471 - Pça. Auxiliadora

Praciano volta a
alertar para as contas

de Artur Neto |
O relator da CPI que investiga

as contas do ex-prefeito Artur

Virgílio Neto, vereador Francisco

Ednaldo Praciano, PDT, pediu on-

tem ao secretário municipal de

Obras, Ornar Aziz, que procure na

Semosb algum documento ou indí-

cio que desminta o parecer dos

conselheiros do Tribunal de Contas

do Estado, TCE, que apontaram as

irregularidades detectadas nas con-

tas de Neto. Praciano disse que ai-

guém precisa explicar onde foram

parar os USS 30 milhões gastos nas

53 obras irregulares.

O vereador voltou a ressaltar

que após pedir novos esclareci-

mentos ao Tribunal para ver se bm

via alguma coisa que pudesse 
"™

vrar a cara" de Neto a resposta foi

a mesma: não há como mascarar ou

desmentir as irregularidades. 
"O

pior é que os conselheiros não es-

tão querendo vir à Câmara prestar
novos esclarecimentos e nós, da

comissão e eu como relator, não

posso compactuar com isso, por is-

so faço essa campanha Salve o

Artur, ou seja, se alguém tiver ai-

guma prova em contrário dessas ir-

regularidades. que traga até mim.

pois em três meses não consegui

achar nada que diminuísse ou ame-

nizasse a culpabilidade de Neto",

assegurou.

Finalizando, Praciano lembrou

que o Tribunal de Contas do Estado

passa a ser o responsável por todos

os atos cometidos pelo extindo

Tribunal de Contas dos

Municípios, principalmente nesse

sentido dessa questão das contas do

ex-prefeito Artur Neto. 
"Se 

alguém

souber de alguma coisa, que salve

o Artur e traga até esta comissão",

ironizou.

Lucena denuncia
"tripé da vergonha"

e pede mais seriedade
O vereador Joaquim Lucena,

PSB, utilizando a Tribuna da
Câmara Municipal de Manaus fez
severas críticas ao que denominem
"o 

tripé da vergonha", ou a 
"trilogia

do fracasso moral e da traição".
Segundo o vereador, se George
Lucas conseguir compor uma nova
trilogia vitoriosa de seus filmes de
ficção científica aqui no Amazonas
assistimos o rebolado de uma trilo-

gia que teima em se manter no po-
der.

Um disse que ficaria no poder 20
anos (e o tempo está vencendo), ou-
tro é recordista em acusações de irre-

gularidades, e o último, que era opo-
sição e hoje é o defensor das causas

perdidas, quer herdar tudo isso. O fa-
to é que, segundo Joaquim Lucena.
os fiéis aliados do governo FHC não
medem conseqüências em defender
o indefensável. O Plano Real, depois

que elegeu e reelegeu FHC, foi im-

plodido, e a partir daí o país que vi-
nha em recessão branda entrou de
cabeça no desemprego e na miséria.

E só se fala em gás do Urucu.
Segundo Lucena é bom deixar este
assunto um pouco de lado porque a
campanha para governador em 2002
ainda está longe. Segundo o jornal 0
Globo, de domingo, o tripé (outro I
recessão-desemprego-inflação, vem
corroendo a renda dos trabalhadores
brasileiros. Segundo o oficialíssinio
IBGE só no período após a crise de

janeiro, da desvalorização, a renda
do trabalhador diminuiu 4,8% além.
evidentemente, da queda da partici
pação da renda dos trabalhadores no
conjunto da renda racional, de 38%

para 36,9%.

Como a ordem do Planalto é es-

palhar seus escudeiros pelo Brasil
afora para 

"falar 
bem do governo

FHC', resta-nos, segundo Lucena,
combater esta cegueira que toma 

•

conta de seus fiéis líderes e aliados.
É preciso que esses fiéis aliados, ex-
P«rts em propaganda e blá-blá-blá.
resolvam partir para uma discussão
fértil sobre as dternativas de desen-
volvimento 

para nossa região.
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B Nisard Neto

A semana em Manaus já
começou com fortes chuvas.
Isto vem preocupando os
moradores dos bairros que
estão sendo brutalmente atín-
gidos pelas cheias (São Jorge,
Glória, Monte das Oliveiras,
entre outros), que temem
pelas subidas constantes das
águas. Segundo dados da
Prefeitura Municipal, uma
parte do centro da cidade
começou ser atingido. Trata-
se da parte que liga a Manaus
Moderna a ponte de
Educados. A ágüá súfeiu tanto
que já atingiu o meio da rua,
inundando algumas residên-
cias da localidade.

O peixeiro Mário Jorge da
Silva, 55 anos, morador da
Manaus Moderna há três anos.
garante que nunca viu uma
cheia desta no tempo cm que
mora neste local. O pescador
possui uma embarcação para o
transporte de peixes. Ele
garante que a cheia é tão gran-
de que se as chuvas continua-
rem a cair ele vai atracar seu
barco dentro de sua casa. "As

águas estão subindo rápida-
mente. Se as chuvas não para-
rem logo o mercado municipal
poderá ser atingido, pelo
menos a partes da Manaus
Moderna, onde se vende bana-
nas", disse o pescador.

Mas o pescador garante
que por um lado as chuvas
favoreceram a classe. O pes-
cado aumentou, com isso
suas economias aumenta-
ram. "Olha é tanto peixe que
nós pescadores diminuímos
o preço do cento de peixes,
caindo para dois reais, mas
as vendas aumentaram",
concluiu.

Mas se para os pescadores
a cheias são boas, para outros
se tornaram motivos de preo-

?om o aumento das cheias, lixos estão

cupação. É e continua sendo o
caso dos que residem no bair-
ro da Gloria e adjacentes. No
final do São Raimundo a
situação continua a mesma, as
águas vão subindo e muitos
moradores estão deixando
suas residências. O motivo é
que além das águas estarem
tomando conta de suas casas,
o acúmulo de lixo é grande
generalizando vários focos de
doenças causadas por picadas
de mosquitos entre outros
insetos. Foi o caso de dona
Maria de Fátima de Jesus. Ela
foi para a casa de sua mãe,
pois sua filha de apenas três
meses contraiu dengue e passa
mal no Pronto-Socorro da
Criança. "As cheias estão tra-
zendo sérios problemas para
nós. Minha filha contraiu den-
gue devido o lixaral que se
formou em volta de minha
casa", disse dona Maria.

A Secretaria Municipal de
Saúde deve, esta semana,
fazer um levantamento de
casos de doenças que estão
sendo causados pelas cheias.
Por esses dias, vários tipos de
medicamentos devem ser
mandados a essas famílias,
para se protegerem da dengue,
malária, entre outras doenças.

Municípios

Com o início de semana
chuvoso, os municípios do
Alto Solimões, como
Benjamin Constant, e próxi-
mo do rio Negro,
Manacapuru, a situação volta
a preocupar os moradores. Na
Princesa do Solimões as
águas subiram tanto, que
uma rua de barro no centro
da cidade foi improvisado

pela prefeitura para que as
pessoas possam se locomo-
ver para seus estabelecimen-
tos comerciais.

se acumulando próximos de residências

No alto Solimões, o gover-
no do Estado continua distri-
buindo medicamentos e man-
timentos para as famílias que
estão desabrigadas. Apesar
deste apoio, os moradores do
Baixo Solimões continuam

preocupados com as chuvas.
"Breve 

teremos que ganhar
casa além de medicamentos e
cestas básicas. Estamos quase
de baixo d'água", disse João
Santos, pescador.

Chegou
a hora!!!
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Ruas de barro estão sendo improvisadas no Cetro da Cidade de Manacapuru
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INFORMA TICA

Treinamento para
Operação e Instalação

em INTERNET
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Conteúdo Programático

1. Introdução

2. Visão Geral
2.1 Oqueé Internet?

Como 
surgiu

Suas 
características

2.2 Tipos de Rede
2.3 Servidor X Clientes
2.4 Protocolos
2.5 Tipos de conexão

3. Configuração
3.1 Hardware
3.1.1 Requisitos Básicos
3.1.2 Modems

3.2 Software
3.2.1 Dial-up
3.2.2 Browsers
3.2.3 Clientes de e-mail
3.2.4 Plug-ms
3.2.5 Utilitário
3.2.6 HTML

4. Principais Serviços da Internet
4.1 World Wide Web
4.2 E-mail
4.3 FTP
4.4 IRC

4.5 Grupos de Discussão

5. Avanços Tecnológicos
5.1 DHTML E Flash
5.2 Modem a Cabo e Fibra Óptica
5.3. Audio e Vídeo
5.4 VRML

6. Principais Utilitários
6.1 IcqeMirc
6.2 CutFTP
6.3 Getright
6.4 Real Player
6.5 Shockware

SÜlllJti

ValordoCursoTreinamento : R$50,00
MaterialDItático RS10.00

Turmas de segunda a sexta Manhã, tarde e noite
Turma de Sábado Somente 

pela manhã

Reservas: Fone: 642-3151
Internet: http://web.mns.zaz.com.br/treinamento/
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PROMOÇÃO INÉDITA

JÔ PNEUS E ICOMA
CANOAS E BOTES

•SEGURANÇA
•CONFORTO

•DURABILIDADE

Para nossa maior felicidade precisamos
encontrar nossa cara metade, mas agora não é

mais problema pe«ssoas que acreditam e

valorizam a união matrimonial fazem

Essa busca por você.

Ligue-nos, inscreva-se, participe e
tenha certeza que sua felicidade

é nosso sucesso

FONES:
Fone: 654-3619/996-6520

CANOA

BOTE IGARAÇU
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TUDO EM 4 VEZES
1 ENTRADA + 3 PAGAMENTOS

(30/60/90)

BOTE PROA FECHADA
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BOTE PROA ABERTA

MOTORES DE POPA

SUZUKI

FORTE * RESISTENTE
ECONÔMICO

COM 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS

1 
ANO DE GARANTIA 0

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

JÔ PNEUS LTDA

tf»
JÔ PNEUS

MATRIZ:

Entrada pela Av. Tefé, 453 ou
Av. Carvalho Leal,J290-B
Cachoeirinha

Fax:(092}663-1030

Fones: (092) 663-1322

611-5030

FILIAL:

Av. Djalma batista, 439
S. Geraldo

Fones: (092) 232-4109

232-6569

__¦
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Manaus Energia tem
novo superintendente
O engenheiro Willamy Moreira

Frota, 39 anos, é o novo superinten-

dente da Manaus Energia S/A, substi-

tuindo o engenheiro Ely Paixão que
vai para a iniciativa privada. A infor-
mação foi divulgada ontem de manhã

pela Assessoria de Gestão Regional
da Empresa. De acordo com o novo
superintendente, a proposta é dar con-
anuidade ao trabalho de Ely, buscan-
do melhorias contínuas e progressivas
no desempenho da Manaus Energia.

"A área de geração está numa
condição confortável de atendimento
a Manaus, inclusive com uma reserva
de energia em tomo de 40%. Estamos
também com o nível do lago de
Balbina em 50,50m, o que é um nível
excepcional", afirma Frota, garantin-
do que uma de suas principais metas
na administração da empresa será a
distribuição, o que melhorará ainda
mais a qualidade de atendimento aos

consumidores, "buscando 
a parceria

necessária para que o consumidor
tenha atendimento privilegiado que
ele merece".

Ely Paixão, 48, deixa o cargo
depois de quatro anos de trabalho
direcionados para a modernização de
empresas, que havia sido superada
tecnologicamente por falta de investi-
mentos. Como superintendente.
Paixão enfrentou a pior crise de falta
de energia vivida por Manaus no
tempo da extinta Eletronorte. Depois
de muito esforço e muito investimen-
to em equipamentos e fornecedores
alternativos, a crise foi superada.

Alternativas na diretoria

O novo superintendente é amazo-
nense, formado em energia elétrica

pela Universidade de Brasília (UnB),
após ter concluído a Escola Técnica

Federal do Amazonas (ETFAM). Ele
também fez pós-graduação em enge-
nharia de produção com especializa-

ção em gestão da qualidade e produ-
tividade, pela Universidade Federal
do Rio Grande do Sul.

Willamy Frota entrou para a
Eletronorte como estagiário, em
1981, na cidade de Brasília, quando
ainda estava concluindo o curso de
engenharia tendo seguido todas as
etapas de trabalho dentro da empresa.
Depois de formado, foi contratado

para o cargo de engenheiro da empre-
sa em Manaus. A partir daí assumiu
as funções de engenheiro chefe de
setor, de divisão e de departamento.
Atualmente ocupava o cargo de

gerente do Departamento de Geração
e Transmissão.

Sobre as mudanças, o novo supe-
rintendente informou que houve
alguns ajustes. Quem assume o depar-

tamento de Geração e Transmissão, é
o engenheiro Carlos Lobo, o
Departamento de Distribuição e
Comercialização passa a ser gerencia-
do pelo engenheiro Carlos Alecrim, e
o engenheiro José Gonçalves assume
a Assessoria de Gestão da
Superintendência. "Eles 

já eram da
equipe do Ely, a empresa só fez

pequenos ajustes visando melhorias
dentro do processo para chegar às
metas que a diretoria de empresa esta-
beleceu", afirma Willamy.

Segundo ele, em parte a Manaus
Energia superou praticamente todos os

problemas, principalmente em nível
de geração. 

"Hoje nós temos em tomo
1.000 megawatts instalados, dos quais
760 megawatts estão disponíveis. Este
é um índice fantástico que dá para
atender a demanda com tranqüilidade,
no mínimo, até o ano 2.000", garante o
novo superintendente.

Praia do T\ipé é transformada em Parque Ecológico
A praia do Tupé, um dos bal-

neários mais procurados pelo
manauara nos finais de semana,

vira Parque Ecológico na
Semana Internacional do Meio

Ambiente. O decreto que trans-

forma o local em Área de
Relevante Interesse Ecológico

(ARIE), foi assinado pelo pre-
feito Alfredo Nascimento. Na

ocasião, o secretário municipal

de desenvolvimento e meio
ambiente, José Roque, também

assinou a regulamentação que
prevê limitações para o uso e

ocupação para fins de preserva-
ção do ecossistema da região.

A partir de agora, o Tupé

começa a receber infra-estrutu-

ra necessária para a promoção
do desenvolvimento da região,

conciliando turismo, educação
ambiental e melhoria da quali-
dade de vida da comunidade.
"Eu 

quero a participação dos
moradores na execução e
manutenção de tudo o que for
feito aqui. As pessoas serão
treinadas para lidar com o
meio ambiente e terão que

cumprir as regras hoje aprova-
das", disse o prefeito.

Do conjunto de obras que
compõem o projeto a ser
implantado, fazem parte um
Centro Cultural Comunitário,

que abrigará a coordenação das
atividades, além de exposições
de artesanato regional e atendi-
mento aos turistas. Será cons-
truído ainda um complexo de
saneamento que inclui cozinha
comunitária, sanitários, vestia-

rios, barracas padronizadas para
o comércio local e cestos de

coleta seletiva de lixo.
A concepção do projeto é

das professoras do Laboratório
de Saneamento da Universidade
do Amazonas, Annunzziata
Chateaubriand e Elen Andrade
e seus alunos. A idéia é utilizar
a mão-de-obra da região para a
execução do projeto, orçado em
R$ 300 mil, como forma de

geração de emprego e renda

para os moradores. "Vamos 
dar

vida ao Tupé", comemorou o

presidente da Comunidade.
Raimundo Roque.

I CASAS DO CLORO
CAsas ii iiiii

IP V Tudo para sua piscina
Móveis em alumínio
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Lojal

Rua do Comércio II, 86, Conjunto Castelo Branco. Pq. 10

Fone: 642-3238

Loja 2

Av. Pedro Teixeira, 1000, Lojas 41/42. Le Bom Marche

Fone: 656-2563

Loja III e Central de assistência técnica.

Rua Maceió, 80 Praça Chile - Adrianópolis

Fone: 232 - 3432

http://www.casasdocloro.com.br
diskcloroocasasdocloro.com.br
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Piscinas de Vinil

Prefeitura lança programa

para tirar lixo dos igarapés
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Alfredo Nascimento acompanha a retirada de lixo dos igarapés

O prefeito Alfredo
Nascimento lançou ontem uma
operação para salvar os igarapés
de Manaus da poluição e ao
mesmo tempo ampliar o investi-
mento em saúde pública. É um
novo sistema de coleta de lixo

que vai envolver três frentes de
trabalho: um mutirão para reco-
lher todo o lixo flutuante dos
mananciais que cortam a cidade,
o recolhimento diário com canoas
nas casas dos moradores das mar-

gens dos igarapés e a educação e
conscientização da população,
para que evite jogar lixo nas
águas. "Não será uma tarefa
fácil", reconheceu Alfredo, "mas

vamos pedir a colaboração da

população. De nada adianta a
Prefeitura limpar e os moradores
voltarem a jogar lixo. Igarapé
limpo significa uma melhor quali-
dade de vida", completou.

A operação de limpeza vai
envolver cem homens, 15 canoas,
redes similares às de pescas, mer-

gulhadores, uma draga para reti-
rar o lixo do leito dos igarapés e
ainda caçambas que recolherão o
material resgatado e levarão para
o aterro sanitário.

"Estamos literalmente pescan-
do lixo", explicou Alfredo. A lim-

peza dos igarapés vai funcionar
com redes de arrastão. Como uma

pescaria, a rede será aberta entre
duas canoas e o lixo arrastado

para uma das margens. Ali, a
draga - uma retroescavadeira -

retira o lixo acumulado e joga em
cima de uma balsa. Da balsa o
lixo é colocado nas caçambas.
Essa tecnologia foi desenvolvida

pela Sedema, baseada na "siste-

mática cabocla", como definiu o

prefeito. A Prefeitura quer reco-
lher diariamente cem toneladas de
lixo dos igarapés nos próximos
três meses.

A coleta diária nas casas dos
ribeirinhos será feita em canoas.
"Se não é possível recolher o lixo

pela frente das casas, então vamos

pelos fundos. Pela água", expli-
cou Alfredo. As canoas possuirão
até buzinas para alertar os mora-
dores de sua passagem.

Educação

A parte demorada da operação

de limpeza dos igarapés será a

colaboração da população. 
"Para

conseguirmos isso, vamos invés-

tir pesado na educação", explicou

o prefeito. O poder público quer
deixar claro que além de ser

crime contra o meio ambiente -

portanto sujeito a punição -, jogar
lixo nos igarapés é um atentado à

saúde pública. 
"Quanto m A

sujeira, mais doença. TÒÍfo

mundo sabe disso. Isso é uma
vergonha e um absurdo", lamen-

tou Alfredo ao acompanhar a

retirada de toneladas de paus,
garrafas plásticas e de vidro e
todo tipo de sujeira.

O trabalho de conscientização

e educação será desenvolvido por
uma grande equipe. Primeiro

serão 30 estudantes do curso de
saneamento ambiental, da Escola

Técnica Federal do Amazonas

(ETFAM) que irão de casa em

casa explicando os danos causa-

dos pelo lixo. Haverá também

campanha publicitária para escla-

recimentos e, quando o programa
de Saúde da Família chegar as
regiões dos igarapés, os agentes

comunitários serão treinados para
orientar a população.

r ORAÇÃO DAS 
"

13 ALMAS
Oh! Minhas 13 Almas benditas,
sabidas e entendidas, a Vós peço
pelo amor de Deus, atendei o
meu pedido, minhas 13 almas
benditas, sabidas e entendidas a
Vós peço pelo sangue que Jesus
derramou do seu sagrado corpo,
atendei o meu pedido, meu
Senhor Jesus Cristo, dai-me a
vossa proteção, me cubra com os
vossos braços e me proteja com
vossos ombros
Oh! Vós que sois meu advogado,
na vida e na morte, peço-vos
atendei os meus pedidos, me livre
dos males e dai-me sorte na vida,

que os olhos do mal não me
vejam, cortais as forças dos meus
inimigos.
Oh! Minas 13 Almas Benditas,
sabidas e entendidas, se me tize-
res alcançar esta graça (pede-se
a graça) ficarei devota de vós,
mandarei publicar esta oração,
rezar uma missa e rezarei 13 Ave-
Maria e 13 Pai Nosso durante 13
dias seguidos.

Ada Figueiredo Barroso
Agradecendo uma

graça recebida.

INFRUTAS - INDUSTRIA DE
FRUTAS DA AMAZÔNIA S.A.

INFRUTAS - Indústria de Frutas da Amazônia S.A.,
torna público que recebeu do IPAAM, a Licença de
Operação ns 051/99, que autoriza a instalação de uma
fábrica destinada a produção de conservas, doces, pol-
pas, sucos e farinhas de frutas, legumes e outros vege-
tais, com validade de 365 dias, para Indústria de
Produtos Alimentares, na Cidade de Manaus - AM.

Clinica Veterinária

Reino Animal
Ltda
Consulta,
vacina,
cirurgia,
intemamento,
banho/tosa,
hospedagem,. Rua Padre Manuel da Nobrega 42. Ci. D Pedro I

Fones; 238-1905/994-5917
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#consegue driblar o"Bug do Milênio"

•
A tão temida pane nos computadores não

afetará a linha de produção da Ford
Ford do Brasil concluiu durante o computador iria interpretar os dígitos

ano passado a adaptação de mais de
3.800.000 linhas de códigos de progra-
mas de computadores (responsáveis

pelo funcionamento dos programas),
com o intuito de tomar os seus sistemas

plenamente aptos a funcionar com o
ano 2000, evitando assim o 

"bug 
do

milênio". No início da fabricação dos
microcomputadores, para economizar
espaço optou-se por designar o ano uti-
lizando apenas os dois últimos dígitos.
Por esse critério os dois últimos dígitos
corresponderiam ao ano do século
atual. Com a mudança do milênio, o

(X), como 1900 e não 2000, afetando
assim tudo que estiver diretamente
ligado aos computadores. A esse pro-
blema deu-se a denominação de 

"bug

do milênio".

Desde o segundo semestre de 1997, a
Ford do Brasil tem envidado esforços
com o objetivo de adequar todos os
seus sistemas ao ano 2000. Além das
adaptações dessas linhas de códigos,
em dezembro de 1998, concluiu o tra-
balho de compatibilizar todos os siste-
mas de computadores para enfrentar o"bug 

do milênio".

TABA - Transportes Aéreos da Bacia Amazônica
Saída Destino Horário Freqüência

Manaus

Manaus

Manaus

Maués 13h31rnin. Ter/Qui/Sab/Dom.
Parintins 13h31min. Ter/Qui/Sab/Dom.

_Parintins 13h31min. Seg/Qua/Sab

Saída

Manaus

Manaus

Manaus

Manaus

Manaus

Manaus

Manaus

Manaus

Manaus

Manaus

Manaus

Manaus

RICO - Linhas Aéreas
Destino

Barcelos

Humaita

Tefé

Maués

Tefé

Maués

Lábrea

Coari

Borba

Coari

Borba

Coari

Horário

07h30min.

13hl5min.
Ilhl5min.
07:00
14:00
07:00
UhlSmin.
08:00
08:00
15:00
08:00

08:00

Freqüência

Seg/Sab.

Seg/Quar/Sex.

Seg/Quar/Sex.

Seg/Quar/Sex.

Ter/Qui/Sab

Ter/Qui/Sab.

Ter/Qui/Sab.

Domingo

Ter/Qui/sab.

Seg/Sab.

Seg/Quar/Sex.

Quarta-feira

Internacional Eduardo Gomes

Saída

Manaus

Transbrasil Linhas Aéreas
Destino Horário Freqüência

Sã0 Paul° 8;15; 17:45; 1:10 Diariamente

Saída

Manaus

TAM - Transportes Aéreos
Destino Horário Freqüência

P. Veiho/CuiabáVBra.sília 02:15 Diariamente

IDíteilteeíiü,
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(1) Alto Soiimões

(2) Médio Soiimões

(3) Purus (4) Juruá
(5) Madeira

Alvarães

Amaturá

Anamã

Anori

Apuí

Atalaia do Norte

Autazes

Barcelos

Barreirinha

Benjamim Constant

Beruri

B.V. do Ramos

B. do Acre

Borba

Caapiranga

Canutama

Carauari

Careiro

C. da Várzea

Coari

Codajás

Eirunepé

Envira

Fonte Boa

Guajará

Humaita

Ipixuna

Iranduba

Itacoatiara

Itamarati

Itapiranga

Japurá

Juruá

Jatai
Lábrea

Manacapuru

Manaquíri

Manicoré

Maraã

Maués

Nhamundá

N.O. do Norte

N. Ayrão

N. Aripuanã

Parintins

Pauini

P. Figueiredo

R. P. da Eva

S. Isabel, do R. Negro

S. Antônio do Içá

S. G. da Cachoeira

S. P. de Olivença

S. B. do Uatumã

Silves -

Tabatinga

Tapauá

Tefé

Tonantins

Uarini

Urucará

Urucurituba

VASP - Viação Aérea São Paulo
Saída Destino Horário Freqüência

Manaus Brasília/S.Paulo 13h25min. Diariamente
Manaus São Paulo 00h55min. Ter/Qua/SabXom

VARIG - Viação Aérea Riograndense
Saída Destino 

Horário Freqüência
Manaus Brasília/R. de Janeiro 14h45min. Diariamente
Manaus São Paulo I4h45min. Diariamente

LAB - Lloyd Aéreo Boliviano
Saíaa Destino Horário Freqüência

Manaus Santa Cruz de La SierraLa Paz 04:00 Ter/Quin

(Aeroporto) 612-1459

Amazonas 232-3005

Chile 237-6895

Cidade 238-5440

Wsuito 237-5411

Executivo 633-1201

Maceió 233-5453

SSoJosé 248-1394

>Tele 633-3211

Tiradentes 644-2281

Tocantins 656-1330

Tucunaré 237-7810

Tucuxi 622-4041

Papel

Pano

Filtro de cigarro
Chiclete

Madeira pintada
Náilon

Plástico

Metal-

Borracha -

Vidro-

de 3 a 6 meses
de 6 meses a 1 ano
5 anos

5 anos

13 anos

mais de 30 anos
mais de 100 anos
mais de 100 anos
Indeterminado

1 milhão de anos

Localidade

Itacoatiara

Rio Preto da Eva
Presidente Figueiredo
Itapiranga/Silves

Vila de Balbina

Localidade

Itacoatiara

Rio Preto da Eva
Presidente Figueiredo

Boa Vista (RR)
Porto Velho (RO)

EmoreM de TV^m^ Armai
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6h/10h/14h/15h/19h

7h/13:30h/7h/8h/9:30h
12h,13:30h/14h/15:30h/16h

7h
8h/16h

Btw»*1tawirt«ui<hr^

Vaiar <R$)

1030

3,80

6,80
14,30

8,80

Horário de Saída

8h/ 12h/ 16h/ 18li/ OhOO
9h/13:30h/17:30h

6h/8h/140h/15:30h/16h/17h

8h/13h/16h/18h/191i/ 20h

6h

Valor (R$)

10,00
3,50

6,80

41,21

49,81

is MiimiaiiM^ tis müm
mm UiUiu uMâi (fitam)

(6) Alto Rio Negro
(7) Rio Negro/Solimões
(8) Médio Amazonas
(9) Baixo Amazonas

568(2)

910(1)

168(7)

200(7)

476 (5)
1.138(1)

118(7)

405 (6)
328 (9)

1.118(1)

170 (7)

270 (9)
1.028(3)

155 (5)
140 (7)
555 (3)
702 (4)

20(7)

102 (7)
368 (7)
237 (7)

1.245(4)

1.218(4)

680(2)

1.479(4)

600(5)

1.368 (4)
34(7)

170(8)

987(4)

222 (8)
737(2)

672 (2)
750 (2)
703 (3)

68(7)

60(7)

333 (5)
' "" 635(2)

260(8)

375 (9)
138(8)

115(7)

228(5)

325(9)

935(3)

107 (8)
80(7)

628 (6)
888(1)

858(6)

988(1)

245 (9)

203 (8)
1.105 (1)
450 (3)
525 (2)
867(1)

568(2)

270(9)

212(8)

SAÍDA DE BARCOS IX) RmimwPMimt Df MANAUS
Líder II

Cometa Halley

Sâo Bartolomeu

Los Catos

Elizabeth I

Fred Ane

Alfredo Zanys III
Almte. Si i giomar
Carlos Alberto

Aliança II

üjard Vieira

Santo Antônio de Borba
< ••¦ninho do Mar
Viajeiro V

Nadson Jeane IV
Cap. Pinheiro

Antônio Gesta

Ana Maria VII
N/M Velho Amélio
Cap. Monteiro

Cap. Vivaldo VI
Comte. Antônio Carlos
Comte. Jardeson VII
Comte. Júnior
Monte Cario

N/M Maresia

Santana

Vovó Jandira

Nélio Corrêa

Clívia

Leão IV

Amazônia

Jean Cario III
Eulina Saraiva

Bandeirante

Bom Socorro IV
Içano

L/M São Braz VIII
Lady Lourdes

N/M Uéhorah

N/M Itaberaba

V. da Conquista

Voyagers II

Aliança III

Pres. Collor de Melo
Almte. Moreira II
Ana Maria V
Cidade de Terezina II
Bismarck

Joana Darc

Patrick Lopes

Antônio Santos

Medeiros

Almir Araújo

Topázio

Oriente

Dinamar

S.Fco.do Anamã XII
Lord Scania

Piririma Soares

Andrade Filho

São Francisco III

João Pessoa Lopes
Almt. Moreira IV
Almt. Moreira III
Calipso I

Globo do Mar

Eclipse II

Nadson Jeane VI
Comte. Paiva III
Cidade de Coari

Vovô Orlando Cidade
Cap. Nunes XI
Topázio II

Prof. Rdo. Magno
11 de Maio

S. Joaquim Autazes

Azulay Santos

Almte. Guimarães

Cap. Rodrigues

Layde Conceição

Lídia Maria

Rio Guamá

Cisne Branco

Dom Manuel

14 de Outubro VII
Gen. Osório III
Lírio do Mar

Moreira da Silva III
Miranda Dias

Fernandes

Irmãos Santos

Dom Luiz XI -I

Jean Filho VII

Comte. Antunes

Amadeus

Almte. Vicente

Cidade de BaiTeiiinha

Itapuranga

Cap. Nunes VI
Cidade de Jerusalém
Almte. Mendonça

Boto

Santarém

Manicoré

Santarém

Óbidos

Maués

N. Olinda

R Velho

Tabatinga

Coari

Santarém

Belém

P. Velho

Santarém

Alenquer

Óbidos

Tefé

Santarém

Manicoré

Codajás

Codajás

Urucurituba

Anori

Codajás

Barreirinha

Urucará

Coari

Coari

P. Velho

Belém

Belém

Santarém

Manicoré

Alenquer

Coari

Tabatinga

Maués

Anori

Urucará

Urucará

P. Velho

Tefé

labatinga

Tabatinga

Parintins ,
P. Velho

P. Velho

Alenquer

Santarém

N. Aripuanã

Autazes

Autazes

Borba

Tefé

Coari

Parintins

Oriximiná

Juruti

Autazes

Autazes

Codajás

Beruri

Belém

Belém

P. Velho

P. Velho

Maués

Santarém

Manacapuru

Santarém

Alenquer

Coari

Manicoré

Urucará

Terra Santa

Codajás

Autazes

Coari

Urucará

Urucará

Nhamundá

Tabatinga

Urucurituba

Tabatinga

Belém

Tabatinga

Maués

Parintins

Santarém

Santarém

Santarém

Tefé

Barreirinha

Coari

Tefé

Codajás

Parintins

Manicoré

Belém

Tabatinga

Tabatinga

Tabatinga

Tabatinga

P. Velho

Segunda feira

Segunda-feira

Segunda-feira

Segunda-feira

Segunda-feira

Segunda-feira

Segunda-feira

Segunda-feira

Segunda-feira

Terça-feira

Terça-feira

Terça-feira

Terça-feira

Terça-feira

Terça-feira

Terça-feira

Terça-feira

Terça-feira

Terça-feira

Terça-feira

Terça-feira

Terça-feira

Terça-feira

Terça-feira

Terça-feira

Terça-feira

Terça-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quarta-feira

Quarta-feira

Quarta-feira

Quarta-feira

Quarta-feira

Quarta-feira

Quarta-feira

Quarta-feira

Quarta-feira

Quarta-feira

Quarta-feira

Quarta-feira

Quarta-feira

Quarta-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Quinta-feira

Quinta-Feira

Quinta-Feira

Quinta-feira

Quinta-feira

Quinta-feira

Quinta-feira

Quinta-feira

Quinta-feira

Quinta-feira

Quinta-feira

Quinta-feira

Quinta-feira

Quinta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Sexta-feira

Sexta-feira

Sexta-feira

Sexta-feira

Sexta-feira

Sexta-feira

Sexta-feira

Sexta-feira

Sexta-feira

Sexta-feira

Sexta-feira

Sexta-feira

Sexta-feira

Sexta-feira

Sexta-feira

Sexta-feira

Sexta-feira

Sexta-feira

Sexta-feira

Sexta-feira

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado.

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Sábado

Quinzenal

Quinzenal

Quinzenal

Enviar correspondência para
Av. Santa Cruz Machado 170A^ Japiim

Telefone: 613- 1833
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Iugoslávia não quer
reduzir efetivos

sediados em Kosovo
BONN AP) - Os chefes

militares iugoslavos se negam a

reduzir o número de efetivos

sediados em Kosovo ao nível

exigido na semana passada,
insistindo que só o farão para o

nível anterior ao início dos bom-

bardeios da Otan, disse uma

fonte oficial americana. Por

isso, embora estejam em nego-

ciação algumas condições técni-

cas na Macedônia, não há moti-

vo para acreditar que os refugia-

dos kosovares voltem de ime-

diato a suas casas, disse a fonte,

que dão quis ser identificada.

Os sérvios dizem que são

obrigados a retirar de Kosovo

apenas os soldados que superem

os totais anteriores à guerra, o

que significa 15.000 efetivos.

Mas a Otan exige uma retirada

total e depois será permitida a

volta de um número reduzido de

soldados, para manter a sobera-

nia iugoslava sobre a província.
Apesar do impasse, as ges-

toes diplomáticas continuam e a

secretária de Estado americana,

Madeleine Albright. pretende

redigir uma resolução do

Conselho de Segurança das

Nações Unidas, de apoio ao

acordo. O porta-voz do

Departamento de Estado James

P. Rubin disse que 
"Albright

está decidida a fazer tudo para
conseguir o acordo".

Os diplomas do Grupo dos

Oito, as sete nações mais

industrializadas do mundo

mais a Rússia, também tentam

forjar um marco legal para ins-

taurar um governo civil em

Kosovo. Albright foi a Bonn

para participar das conversa-

ções e falar com dirigentes

albaneses de Kosovo.

Kosovo é província da

Sérvia, a maior das duas repú-

blicas que formam a Iugoslávia.

Sua população é de maioria

muçulmana de etnia albanesa,

que quer se tornar independente

da Sérvia, habitada por eslavos

cristãos ortodoxos.

Rubin disse que não há

intenção de conceder a indepen-

dência plena a Kosovo e que
Albright conversaria sobre isso

com os dirigentes kosovares

Ibrahim Rugova, Hashim Thaci

e Rexhep Qosja. O porta-voz
acusou diretamente o governo
da Iugoslávia por paralisar as

negociações que se realizam na

Macedônia. Segundo ele, os

militares iugoslavos se negam a

entregar um plano aceitável

para retirar suas forças de

Kosovo e a Otan continuará os

bombardeios até que o façam.

No entanto, acrescentou:
"Continuaremos nossas gestões
diplomáticas com o Grupo dos

Oito até a solução pacífica
desse conflito".

Ao chegar ao local das nego-

ciações, o chanceler russo, Igor

Ivanov, acusou a Otan de tentar

resolver 
"questões 

políticas de

princípios" nas conversações

com os militares iugoslavos,

como 
"a composição das forças

internacionais em Kosovo".

Segundo a agência de notícias

russa ITAR-Tass, Ivanov afir-

mou que 
"só o Conselho de

Segurança da ONU tem o poder
de decidir essas questões".

Processo de extradição de
Pinochet não terá revisão

Londres (AP) - Os advoga-

dos do general Augusto

Pinochet disseram ontem que
não pretendem voltar ao Alto

Tribunal para uma revisão, em

plenário, da decisão que per-
mite a continuação do processo
de extradição do ex-ditador

chileno. No mês passado, um

juiz do Alto Tribunal recusou

permissão para Pinochet apelar

da decisão do Secretário do

Interior, Jack Straw, que per-
mitiu que a Espanha tente

extraditar o general de 83 anos

por denúncias de abusos dos

direitos humanos.
Pinochet poderia ter apela-

do da decisão do juiz a um pai-
nel de três juizes, mas decidiu

não fazê-lo, disse um de seus

advogados, Michael Caplan.

Isso significa que a próxima

fase da longa batalha legal, que
começou em 16 de outubro,

com a detenção de Pinochet em

Londres, se dará em setembro,

quando os procedimentos de

extradição devem começar.

Na semana passada, o juiz
Graham Parkinson deu aos pro-
motores espanhóis o prazo até

31 de agosto para finalizar as

acusações contra Pinochet. O

juiz disse que os advogados de

Pinochet terão até o dia 14 de

setembro para submeter a

investigações as acusações,

antes que os procedimentos
comecem em 27 de setembro.

Pinochet foi detido a pedi-

Portões de
Alumínio

Esquadrias de

Alumínio, Janelas,
Portas, Portões Búzios,

Box para Banheiro,

Divisórias, Forros,

Vidros, Bancas de

Revistas e Lanches.

lijsjaii

LIGUE:

656-1016 / 983-5637

Av. H n° 02
Alvorada I

Agradecemos a preferência. Temos

muito prazer em atenilè-lo(a).

Temos lindas mensagens

para todas as ocasiões

NOSSOS PREÇOS
Convencional Local R$ 4,00

Convencional Interior RJ 5.00

Conv outros Estados R$ 6.00
Celular Local R$ 5,00

Celular outros Estados R$ 7,00

Aviões da OTAN voltam
a bombardear objetivos

militares de Kosovo
Tabanovce, Macedônia (AP) -

Aviões da Otan bombardearam

ontem objetivos militares em

Kosovo, depois que fracassaram as

conversações com militares iugos-

lavos sobre a implementação de um

plano de paz. Hoje foram realizadas

negociações em escalões mais bai-

xos, horas depois do fracasso das

anteriores. Fontes das Nações

Unidas e da Otan denunciaram a

intransigência servia pela paralisa-

ção das negociações.

A secretária de Estado america-

na, Madeleine Albright, chegou a

Bonn para negociações com seus

pares do Grupo dos Oito, integrado

pelas sete nações mais industrializa-

dos do mundo mais a Rússia, que
elaborou os pontos principais do

plano de paz.
O fracasso das gestões, depois

de dois dias de negociações entre a

Otan e os militares iugoslavos,

ameaça solapar o plano de paz
exatamente no momento em que a

Otan se dispunha a suspender a

campanha de bombardeios. O

plano exige que a Iugoslávia retire

todas as suas forças de Kosovo e

permita a entrada de uma força

internacional de paz para garantir
a volta de mais de 800.000 refu-

giados kosovares.

As conversações paralisaram

do do juiz espanhol Baltasar

Garzon. que quer levar o ex-

ditador chileno a julgamento

por abusos dos direitos huma-

nos supostamente cometidos

por suas forças de segurança

durante seu regime de 1973 a

1990. Um relatório oficial

chileno diz que 3.197 pessoas
desapareceram ou foram mor-

tas depois que Pinochet derru-

bou o presidente eleito do

Chile, Salvador Allende, num

sangrento golpe de estado.

Pinochet está sob prisão
domiciliar numa luxuosa

mansão alugada a sudoeste de

Londres.
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Uma emoção a cada toque!

12 de ÇuhA* 
- T><*, do* TUmonado*.

Sunflieenda, com «mui, tiudot, menú^eml

Pote * 6om da vida

t cata* com atçuém que 4*$ de

um peque** Utátante

um axande mament*!

TRANSMITIMOS 24 HORAS
/ttt/«c o coração i/e auem ooce ama, pois momentos

marcantes merecem /treseates inesquecível»

JR Infotel
Empresa com

profissionais com mais
de 20 anos de

experiência no ramo
de telefonia.

Serviços de
construção de
rede Inferna,

defeitos,
extensões, etc.

Orçamento sem

compromisso.

uaSaW*nha Marinho, 731, S* 10
Fwmlrnx: 232-0043/ 994-9066

em parte por causa da insistência

iugoslava de que as forças interna-

cionais em só entrem em Kosovo

depois que o Conselho de

Segurança da ONU aprovar uma

resolução a respeito. Além disso,

Belgrado exige que o controle da

província seja feito pela ONU.

A Otan "não tem alternativa a

não ser continuar e intensificar a

campanha aérea até que a liderança

iugoslava se mostre disposta a

implementar o plano de forma total

e sem ambigüidade", disse o tenen-

te-coronel britânico Michael

Jackson, comandante das forças bri-

tânicas na Macedônia. O porta-voz
da Otan Jamie Shea disse, porém,

que Jackson está disposto a retomar

as conversações com os sérvios "a

qualquer momento" e que 
"contac-

tos técnicos" com militares sérvios

ocorreriam ontem na Macedônia.

Esses contatos, cuja finalidade

única é manter aberta a comunica-

ção e não devem levar a nenhuma

decisão, se realizam em

Tabanovce, um posto de fronteira

40 quilômetros a nordeste de

Skopje, capital da Macedônia.

O secretário de Defesa britâni-

co, George Robertson, disse que os

sérvios estão atrasando as discus-

soes para ocultar provas das atroci-

dades que praticaram em Kosovo.

Internacional

FHC visita Menem e

reforça as relações

com o Mercosul
Buenos Aires (AP) - O presiden

te brasileiro, Fernando Henrique

Cardoso, chegou anteontem à noite

para uma reunião de trabalho com

seu colega argentino, Carlos Menem.

com 0 objetivo de reforçar as rela

ções bilaterais e o Mercado Comum

do Sul (Mercosul). O presidente está

acompanhado do chanceler Luiz

Felipe Lampreia, do subsecretário de

Integração Econômica e Comérciiw

Externo, José Graça Lima, e de uni*

grupo de assessores.

Um jomal local atribuiu à visita o

propósito de apoiar o presidente
Menem, que atravessa dificuldades

econômicas e políticas na etapa final

de seu mandato, que terminará em 10

de dezembro.

O tema central do encontro presi
dencial será, certamente, o econômi

co. Os dois países são os sócios prin
cipais do Mercosul, do qual também

fazem parte Paraguai e Uruguai

Além disso, o Brasil é o principal
destino das exportações argentinas e

por isso as recentes dificuldades bra-

sileiras tiveram um forte impacto

sobre a economia argentina.

O jornal La Nación citou onten A

declarações do secretário da chance-

laria brasileira. Felipe Santarosa que
disse que a visita de Cardoso 

"é um

gesto de apoio a Menem em meio à

crise e a toda essa discussão sobre a

possível desvalorização do peso".

PARINTINS 99

*y
°^» ir

VAMOS BRINCAR PB BOI EM PARINTINS COM A MUNDO VEROB

SAÍDA DIA 26/06/99 às 20:00 HORAS

RETORNANDO DIA 01/07/99 à» 08:OQ HORAS

Com direito a seguro marítimo pessoal, som ao vivo, refeição durante toda a estadia

em Parintins e camisetas do boi preferido Navio Motor São Francisco III.

Preço do pacote p/ pessoa fl9 classe

Rede

Camarote (suíte)

Suíte superior

29 classe

R$150,00

Esgotado

Esgotado

R$ 120,00 C/ direi*0 a

., Kit MUNDO

VERDE

Forma de pagamento: à vista, cheque pré-datado ou em 3 pagamentos.

ATÉ 10 DIAS ANTES DO EMBARQUE.

FAÇA JÁ £UA R£££RVA: 232-S56S/232-5026

Endereço: Rua Joaquim Nabuco n9 352 - Centro

OBS: Para os participantes do pacote turístico da MUNDO VERDE

TURISMO, o transporte de motos será inteiramente grátis.

BORBA
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FESTA DE SANTO ANTÔNIO
Saída: 11/06/99/ás 18:00hs

Retorno : 14/06/99 ás 06:00 hs

Com direito a estadia no barco COMTE. Natal IV, incluindo café regional

e refeição durante a viagem.

VALOR DO PACOTE POR PESSOA
REDE R$ 60,00

CAMAROTE R$ 100,00

Forma de Pagamento: À Vista, Cheque Pré-Datado ou 2 vezes.

MUNDO VERDE TURISMO
FAÇA JÁ SUA RESERVA

232-5568 e 232-5026

OBS: Atração a confirmar do Padre Marcelo Rossi em

Borba.!!!!!!!

MUNDO VERDE DA AMAZÔNIA
Viagens e Turismo Ltda.

EMBRATUR: 14610.00-41-5 - ISNEA: 7240

Passagens Aéreas Nacionais e Internacionais.

VARIG, VASP e TRANSBRASIL, descontos de 30%.

Financiamento através de todos os cartões de

crédito, sem entrada em até 10 pagamentos.

Excursões de barco ao ENCONTRO DAS ÁGUAS, City tour.

Pernanoite nos Barcos, Pescarias de Selva.

Aluguel de Barcos, Pescarias e Excursões.
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O Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas do
Amazonas (Sebrae/AM) está
trazendo para Manaus um novo
conceito interativo de negócio.

% 

showcasing, sistema de
. sição de produtos e servi-

ços em "cases" 
modulares,

dotadas de sistema de telefonia
on-line, boxe para coleta de
cartões de visita, dispositivo
take-one para folhetearia, mui-
timídia e telemarketing. As
vitrines começaram a ser mon-
tadas ontem no Io piso do pré-
dio do show room empresarial
Francisco Garcia, na sede do
Sebrae, na rua Leonardo
Malcher. 924, Centro.

Serão 110 vitrines para
exposição permanente, que
compõem o programa WTC
Showcasing Sebrae/AM, um
empreendimento 

que objetiva
i^ementar a formação de par-
cenas comerciais nacional e
internacionalmente.

No sistema showcasing, o
contato entre o produtor ou o
prestador de serviço e o visi-
tante interessado é imediato. Se
o visitante quiser contatar o
empresário cujos produtos
estão exposto na vitrine, basta
que ele retire do gancho o tele-
fone ali instalado. Nem precisa
discar número. Do outro lado
da linha estará o produtor ou
prestador de serviços. A liga-
Ção cai direto na empresa.

showcasing
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showcasing, as "cases" 
ainda

serão expostas em um sistema
virtual interligado em 335 loca-
lidadesde 101 países, graças ao
apoio da World Trade Center
(WTC) de São Paulo e das
empresas Planair Comunicação
Integrada Ltda. e Brasex
Importação e Exportação Ltda.,
responsáveis pela operacionali-
zação dos serviços disponíveis
no showcasing.

De acordo com a assessoria
de imprensa do Sebrae, o show-
casing "representa 

uma inova-
ção em termos de região Norte,
porque disponibiliza instala-
ções físicas que permitirão o
lançamento de novos produtos
de empresas âncoras, principal-
mente da Zona Franca de
Manaus, permitindo que os sis-
temas de promoção de vendas e
comercialização sigam um
fluxo diferenciado para uma
maior interação mercantil".

Também apoiam o
empreendimento o Escritório
do Itamaraty, a Trade Point
Manaus e Ponto Focai do
Sistema Sipri.

Empresários de qualquer
segmento da indústria e servi-
ços podem adquirir vitrines no
showcasing do Sebrae. Os con-
tratos estão sendo feitos pelo
prazo mínimo de seis meses ao
preço de R$ 600; por um ano
custa R$ 1,2 mil.

xJ
USE O VALE LAZER

EDIVIRTA-SE l

|~~) PARQUE DO MINDU
^S INFORMAÇÕES 236-7702

— INGRESSO = 01 VAIE
¦^^ TRnfèflC Mr» i nn*i

Marketing de relacionamento

TROCAS NO LOCAL

-r1
I

CIRCUS THIANY
INFORMAÇÕES: 237-2020

INGRESSOS: PUTÉM = 10 VALES

^) 
BOI CORRE CAMPO

r\J INGRESSO = 01 VALE

n

POSTO DE TROCAS:

Sambódromo
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° VhÜante COnhece os **** pega o telefone e conhecemempresa
*?*"*** relacionamen- de capacitação profissional gra-
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POSTO DE TROCAS:

Sambódromo e no local

PAGODAO DO OLÍMPICO
Todos os domingos, às 18:00 hs

INGRESSO = 03 VALES
POSTO DE TROCAS:

Sambódromox jamooaromo
l~~ VSHOW BENEFICENTE DO HOSPITAL GETULIO VARGAS

^^
Dia OA DA Jmm U.AA L_

INGRESSO = 03 VALES
POSTO DE TROCAS:

Sambódromo

Dia 06/06 às 16:00 hs

Atrações: Caprichoso e Garantido

DISK SEFAZ

1528 SEFAZ
SECRETARIA DA FAZENDA

to, treinamento e capacitação
profissional, pacotes especiais
de produtos, serviços e equipa-
mentos e uma rede nacional e
internacional geradora de nego-
cios são também estratégias
para penetração e ampliação de
mercados, que as empresas
usuárias do sistema WTC
Showcasing utilizam.

De acordo com folder expli-
cativo da Showcasing WTC São
Paulo, os dados de visitantes (os
que deixam os cartões ou os vir-
tuais) e usuários são guardados
em um moderno sistema de cap-
tação e armazenamento de
informações, e servirão de sus-
tentação de um database marke-
ting. "Esse 

banco de dados -
detalha o folder - 

permite
implementar ações de marke-
ting segmentadas, além de gerar
relatórios periódicos com o
número e qualificação de visi-
tantes, segmentos de interesse e
outras informações".

Com esse banco de dados, o
WTC Showcasing vai dispor de
instrumentos eficazes para ava-
liar a eficiência das ações publi-
citárias e realizar campanhas de
telemarketing ativo e receptivo
para todo o universo de usuários
e visitantes, bem como setoriza-
das por segmento.

Preocupado com treinamen-
to e capacitação profissional, o
WTC Showcasing, depois que
detecta as necessidade das
empresas usuáiias, promove
cursos, seminários e workshops

tuitos, para profissionais das
mais diversas áreas.

Além de promover vendas, o
sistema Showcasing contribui
para o desenvolvimento, com
redução de custos, das empresas
usuárias de seus serviços. Para
isso ele persegue, sempre, pro-
moções especiais de produtos,
serviços e equipamentos, com
preços e condições de pagamen-
to especiais. E ainda faz pesqui-
sa junto à rede internacional do
WTC à procura de novas tecno-
logias em equipamentos e mate-
rias-primas. para apresentação e
oferta às empresas usuárias do
WTC Showcasing.

O WTC Showcasing está
também implantando o sistema
de franchising que vai operar
em mais de cem cidades, em
todo o país, com população
maior que 150 mil pessoas. As
franquias ficarão interligadas
com o WTC Showcasing São
Paulo em sistema on-line real
time. Esse trabalho também está
sendo feito junto aos 335 WTCs
em todo o mundo.

O WTC Showcasing oferece
ainda serviços aduaneiros, de
internacionalização de produ-
tos, seguros e todos os serviços
para viabilização de importa-
Ções e exportações.

Dentro de dois anos, o pré-
dio do WTC de Manaus deve
estar pronto. Ele vai ficar na rua
Darcy Vargas, ao lado da
Segunda etapa do Amazonas
Shopping Center.



B2 ¦ Terça-feira, 8 de junho de 1999

Comércio teve fraco
desempenho em maio

JJornal òa (ÍLamxtxeráa Economia

O fraco desempenho no co-
mércio de Manaus durante o mês
de maio levou os comerciantes e
lojistas a mudarem de estratégia

para atrair o consumidor. Ao que
tudo indica a recessão que atinge
todo o país e o crescimento do
desemprego não são os únicos
culpados pela queda de 18% das
vendas, em relação ao mesmo

período do ano passado. Com
renda mensal cada vez mais cur-
ta o consumidor está modiíican-
do seu comportamento enquanto
o comércio corre para acompa-
nhar as rápidas transformações
no perfil de seus clientes.

O mês de maio sempre foi
considerado um ótimo período
para o comércio pois é o mês das
noivas e das mães. Este ano o dé-
ficit de 18 pontos percentuais em
relação as vendas de 98 não era
esperado pelos empresários de
Manaus. Porém, os primeiros
dias de junho se mostraram ani-
madores e para não deixar o rit-
mo das vendas cair os lojistas e
comerciantes esperam que as
chuvas diminuam a se inicie
imediatamente uma série de pro-
moções, acompanhadas por ino-
vações nas taxas de juros para
atrair a clientela afastada. O

principal acusado pelo desaque-
cimento das vendas parece ser
mesmo os juros e a qualidade do
atendimento em algumas empre-
sas.

Segundo o presidente da
Associação Comercial do
Amazonas (ACA), Belmiro
Vianez, as boas vendas previstas
para junho, se confirmadas, não
refletiriam lucro no comércio,
mas sim, "uma leve recupera-

ção" das perdas já ocorridas.
Para Belmiro Vianez. um aumen-
to nas vendas que supere em
apenas dois por cento sobre o

que deixou de ser comercializa-
do nos últimos 45 dias, já seria
um bom resultado.

Para conseguir tal desempe-
nho o presidente da ACA consi-
dera importante as costumeiras

promoções acrescidas por alon-

gamento do crédito sem os temi-
veis juros. A estratégia dos lojis-
tas prevê uma significativa redu-

ção dos juros e em certos casos a

promoção direta com parcela-
mento do preço de venda à vista.
De acordo com Belmiro Vianez
só essa medida não adiantaria
muito se o lojista não acompa-
nhar as mudanças do perfil do
consumidor, mais exigente e se-

letivo quanto ao custo/benefício
dos produtos, somados ao bom
atendimento por parte dos lojis-
tas e vendedores.

A pesar das últimas baixas os

juros continuam altos demais pa-
ra um consumidor sem dinheiro

para comprar à vista, nem fôlego

para suportar os longos crediá-
rios, que facilmente dobram o
valor da mercadoria. Acusado de
ser o causador do desaquecimen-
to do comércio no último mês os

juros devem realmente cair.
"Nem mesmo o Dia das Mães
conseguiu animar o consumidor,

que notadamente se limitou a ob-
servar as vitrines calculando o

que poderia estar dentro de seu
orçamento e ao mesmo tempo
agradar à sua querida mãe", dis-
se o promotor de vendas Paulo
Silvestre.

De acordo com Belmiro
Vianez o comportamento do
consumidor reflete seu novo per-
fil, mais seletivo, pesquisa preço
e se tornou mais exigente. Esses
fatores obrigam as empresas a
oferecerem melhores serviços
com mais qualidade, 

"caso con-
trário correm o risco de desapa-
recerem do mercado", concluiu
Belmiro Vianez.

Suframa reúne hoje Câmara do Comércio
A Câmara Setorial do Comércio

da Zona Franca de Manaus estará
reunida hoje pela quarta vez desde a
sua implantação no ano passado. A
reunião marcada para começar às
16 horas, no auditório Floriano
Pacheco, da Suframa, será presidida
pelo superintendente da autarquia
Antônio Sérgio Martins Mello.

Na pauta, para discussão, a por-
taria 148/99, editada recentemente

pela autarquia fazendo algumas ai-
terações no processo de interna-
mento de mercadorias, a operacio-
nalização do Sistema de
Internamente de Mercadoria
Nacional (Sinal), e a atual situação
do projeto de implantação do

Entreposto Internacional da Zona
Franca (Eizof)

Também estará sendo analisa-
do o projeto de lei estadual que
cria o Programa de Reativação do
Comércio da ZFM, de autoria do
Serviço de Apoio a Pequena e
Média Empresa (Sebrae). Outro
assunto em discussão será a elabo-
ração de uma estratégia de marke-
üng para lançamento dos produtos
fabricados no parque industrial da
Zona Franca.

Além do superintendente da
Suframa participarão da reunião o

presidente da Associação
Comercial do Amazonas (ACA),
Belmiro Vianez Filho; o presidente

do Clube de Diretores Lojistas de
Manaus (CDLM), Silvio Lucena; o

presidente da Federação do
Comércio do Estado do Amazonas,
Roberto Tadros; o presidente da
Associação dos Importadores da
Zona Franca de Manaus, Djalma de
Souza Castelo Branco; o secretário
estadual da indústria e comércio

(SIC), Cristóvão Marques Pinto; o

presidente do Sebrae, José Carlos
Reston; o presidente do Sindicato
dos Comerciários, Walter Gomes
de Oliveira; o presidente da
Câmara de Comércio e Indústria
Nipo-Brasileira do Amazonas,
Goro Satô e o presidente da Fucapi,
Marcos Massena
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Telemensagens
Datas Importantes? Aniversários?

Namoro? Reconciliações? Amor? Tantas
emoções.... Tantas coisas para falar....
Mas faltam palavras.... Então.... Nós fa-
Íamos por você... e emocionamos....

A EMOÇÕES & CIA TELEMEN-
SAGENS é o mais novo e revoluciona-
rio método de tocar o coração da pessoa
amada. Mensagens para todas as oca-
siões, produzidas com fundo musical e

profissional de primeira qualidade.
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No momento em que a
Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) dos combustíveis
começa a funcionar na Assembléia
legislativa para apurar as possí-
veis irregularidades do setor, a
Coluna mostra uma foto de um

posto de gasolina instalado em pie-
na I Eduardo Ribeiro, próximo ao
Relógio Municipal em 1973. Mas
a foto mostra mais. Amigo leitor

não querendo ser redundante,

chamo a atenção para os prédios

que o fogo destruiu. O incêndio

mais recente aconteceu exatamen-
te onde funcionava o antigo Pag -

Lev. Observe também os carros.
Gostaria também de saber se o

leitor conseguiria dizer com cer-
teza se o prédio que aparece (só
uma parte) é o da Receita
Federal ou é o da Socilar?

Independente da resposta, o im-

portante é que o leitor tem um mm

paço onde ele pode matar a sa™*

dade e de certa forma verificar

como foi um dia a nossa querida
Manaus. Lembro mais uma vez

que se você quiser também pode
ter a sua foto antiga publicada.
Entre em contato com a Coluna

que eu terei o maior prazer em

contar com a sua participação.

Manaus Energia som Paixão
No cargo desde abril de 96, o

engenheiro Ely Paixão (foto) não é
mais o superintendente da Manaus
Energia. Oficialmente seu desliga-
mento se deu ontem e por causa dis-
so um fax, assinado por ele correu as
redações dos veículos de comunica-

ções. No fax, Ely agradece ioda a
atenção que foi dispensada pela im-

prensa e ao mesmo tempo ele pede
que o mesmo tratamento seja dado
ao novo superintendente, o enge-
nheiro Williamy Moreira Frota. Não

querendo ser saudosista ou só falar
depois que tudo já passou, lembro

que Ely Paixão passou talvez pela
maior crise energética já vivida no
Amazonas. No passado tivemos ou-
trás, sei disso, mas muita gente afir-
ma que a crise de 97/98 foi realmen-
te de tirar o couro. Para complicar
ainda mais o El Nino fez todo aque-
le estrago no clima. O próprio ho-
mem com sua ambição também pio-
rou as coisas, com as famosas quei-
madas. Enfim, um caos. E nessa si-
tuação Ely Paixão conduziu a
Eletronorte com uma estratégia que
chegava a irritar os manauaras.

Talvez por não ter muito o que dizer,
Ely muitas vezes preferiu o silêncio.

Hoje, passado o sufoco, pode-se di-

zer que ele agiu de maneira correta,

já que não detinha o poder dos invés-
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timentos. No momento em que se

acenou com a solução ou pelo me-
nos com a minimização dos proble-
mas. ele foi para a imprensa e deu
as boas notícias. Na verdade, ele

conseguiu atravessar a tempestade e

o barco chegou em terra firme. Hoje
a Manaus Energia já anuncia até re-
serva de energia. Os produtores in-
dependentes trabalhando a pleno va-

por. O próprio presidente nacional

da Eletronorte anunciou a inaugura-

ção em breve de uma grande usina

que será instalada no Mauazinho.

Essa usina além de resolver definiti-

vãmente os problemas de energia

em Manaus, marca um passo da

mais alta importância para o desen-
volvimento do Estado e da região. A

usina deverá iniciar o processo de

transição do óleo para a utilização do

gás natural. Acredito que assim co-

mo o engenheiro Ely Paixão foi tre-

mendamente criticado na época do

caos, ele hoje deve receber os elo-

gios de boa parte da população pela
sua competência profissional. Penso

até que boa parte dos avanços que ti-

vemos nesse setor se deve à compe-
tência de Ely. Parabéns Ely, por ter
desempenhado suas funções em prol
desse povo que já é quente por natu-

reza no entanto merece também um

frio gelado que vem de um ar con-

dicionado. Parabéns por ter a cons-

ciência da importância que tem a

energia para o desenvolvimento de

qualquer sociedade moderna. Você

também sabia que era um absurdo,

no final do século vinte uma capital

como Manaus ter os problemas que
teve por falta de energia. Era sabe-
dor da situação, mas também sabia

que o poder de decisão estava em
Brasília por isso estava sempre qua-
se dentro de um avião. Ely. apesar
das mais catastróficas previsões, fe-
lizmente, não voltamos a ser um
Porto de Lenha. E você tem uma

parcela de colaboração nessa luta.
Vá para a iniciativa privada com a
mesma garra e competência, pois
assim continuará a ser um vencedor.

Diante de tamanho vexame

udministnitito. os executivos da

empresa começam a achar os cul-

pados pelo desastre. Um desses fa-

tores foi exatamente a distribuição.
Por isso que dizem que para você

vender bem, o principal é a distri-

buição. Para a infelicidade da

Iridium, ela comprovou isso na

prática. Para se ter outra idéia dos

problemas da empresa, o lança-

mento do novo produto devia

acontecer em setembro, mas como

a qualidade do serviço estava com-

prometida, o Iridium só foi lança-

do em novembro. Mas tirando tu-

do isso de lado, os especialistas ele-

geram um outro fator para que o

produto ainda não tenha caído no

lulpados
gosto do consumidor. O alto custo
de seu serviço. Para se ter uma
idéia, no Iridium o preço do mi-
nuto custa em torno de 4 dólares, o

que representa dez vezes mais do

que o custo de uma chamada de
um telefone celular convencional

em alguns países da América

Latina. Pensando bem, os analistas

devem ter razão, pois a empresa

está anunciando uma nova estraté-

gia de vendas para o mês de julho.
Como resposta para o mercado, o

preço do serviço deverá diminuir,
fazendo com que a rede composta

por 90 satélites funcione muito

mais, pois a tendência é que com os

preços mais agressivos, se venha a
conquistar mais usuários. Com

apenas mil usuários na América
Latina, o Iridium ainda contou
recentemente com algumas propa-
gandas negativas. Na grande im-

prensa brasileira, saiu a notícia de

que alguns jornalistas ficaram a
ver navio quando tentaram usar o
Iridium lá em Kosovo, durante a

guerra contra a Iuguslávia. Isso
com certeza deixou muito futuros
usuários com o pé atrás. No entan-
to, como os mvestimentos totais no
Iridium chegam a 5 bilhões de dó-
lares, é quase certo que a solução

para todos os problemas da com-

panhia sejam encontrada, afinal
de contas é muito dinheiro em jogo
v muitos interesses que poderiam
ser contrariados.

fracasso do Iridium
Lançado no ano passado como

um dos maiores avanços no campo

das telecomunicações, o telefone

satelital Iridium até gora não con-
seguiu emplacar. Apesar de a em-

presa ter gasto quase duzentos mi-

lhões de dólares só em publicida-
de, antes do lançamento, o

Iridium só conseguiiu alcançar em
tomo de dez por cento das suas

metas com relação ao usuário.
Pelos planos da empresa, em mar-

ço se alcançaria a marca de 100
uni asuários, mas o que se viu foi

apenas dez por cento desse percen-
tual, ou seja apenas dez mil apare-

lhos foram vendidos. O tão espe-

rado lucro nas vendas de um mi-
lhão e meio de dólares não aconte-

ceu e o que é pior transformou-se

em um prejuízo de 505 milhões de

dólares só no primeiro trimestre.

Além disso, um empréstimo de

800 milhões de dólares feito pela
Iridium para montar a rede pode
não ser saldado. O pool de bancos

que concedeu o empréstimo está

com medo de não receber os juros
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acertados para o pagamento da pri-
meira parcela semestral. Por en-

quanto uma idéia que está sendo
ventilada como alternativa seria a
utilização da rede de satélites da
Iridium para prestar serviços para
os bancos credores. No entanto is-
so tudo está ainda no campo das
hipóteses e na possibilidade um
acordo. Até o fim desse mês as ne-

gociações deverão estar concluídas
e só a partir dai é que se terá a cer-
teza se a companhia segue em
frente ou fica pelo caminho.

e-mail: colunas@argo.com.br
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Bras.ha (AF) - Começou

ontem a rodada de reuniões
entre a equipe econômica do
governo e a missão do FMI
Fundo Monetário

Internacional) 
que está no

Pais para acompanhar o
cumprimento das metas e
rever alguns dos parâmetros
estabelecidos no acordo de

flfijuda ao Brasil.
O valor total do pacote

de ajuda éüS$ 41,5 bilhões
dos quais o Brasil já sacou
duas parcelas no valor total
de US$ 18 bilhões.

A liberação da terceira
parcela - de US$ 4.5 bilhões
- é condicionada ao cumpri-
mento de alguns critérios de
desempenho no primeiro tri-
mestre do ano. O país supe-
rou todos os compromissos
estabelecidos, mas já anun-
ciou que não pretende sacar
mais uma parcela do finan-
ciamento agora.

No entendimento do
governo. ¦ situação das

preservas 
internacionais do

país atualmente (US$ 44,5
bilhões) é confortável o
suficiente para descartar a
necessidade dessa nova par-
cela do empréstimo, 

que
tem um custo relativamente
alto e não pode ser usada
para intervir no mercado
financeiro.

A missão do FMI ficará
no Brasil até o próximo dia
17. O grupo é chefiado pela
vice-diretora do
Departamento do Hemisfério
Ocidental do Fundo, Teresa
Ter-Minassian.

Hoje de manhã, a missão
se reuniu com o ministro
Pedro Malan (Fazenda) e
seu secretário-executivo.
Amaury Bier. De tarde, a
missão esteve com o presi-
dente do Banco Central,
Armínio Fraga.

Além de prestar contas

sobre o desempenho da eco-
nomia no primeiro trimes-
tre, o governo brasileiro
também deverá rever com o
Fundo alguns dos critérios
econômicos estabelecidos
para o resto do ano.

É que, de março, quando
foram concluídas as últimas
negociações com o FMI, até
agora, as previsões econô-
micas para o ano mudaram
muito. Na ocasião, a expec-
tativa do governo era que a
economia do país teria uma
queda de 3,5% a 4% e uma
inflação de 16,8% no ano.

A estimativa com a qual
o governo trabalha agora é
de uma inflação abaixo de
10% e de uma queda do PIB
(Produto Interno Bruto,
conjunto das riquezas pro-
duzidas no país) de 1% no
ano.

O secretário de Política
Econômica, Edward

Amadeo, já anunciou que.
em razão dessas mudanças,
o governo irá rever com o
FMI a meta de superávit pri-
mário (o que o governo eco-
nomiza para cobrir suas des-
pesas com juros) de R$
30,018 bilhões para o ano.

De janeiro a março, o
país superou a meta de
superávit primário em R$
3.230 bilhões. O acordo
estabelecia uma meta de
superávit de R$ 6.005
bilhões para o período. O
resultado obtido foi de R$
9.235 bilhões.

Nos ajustes dos números,
os compromissos de supera-
vit primário para setembro e
dezembro, que hoje são
classificados como metas
indicativas, devem passar a
ser critérios de desempenho.
Com isso, o seu cumprimen-
to passará a condicionar a
liberação das próximas par-
celas de financiamento.

BC diz que 
"viés de

baixa vai continuar"
(Conlinuação da Primeira Página)

... refletirá em mudança nos
juros. Isso é uma coisa combinada
com o Armínio. Não há nenhuma
divergência", disse.

O diretor do BC disse que,
assim que viu essa interpretação
nas agências de notícias, telefo-
nou imediatamente para Fraga,
que negou a disposição de
aumentar os juros.

Na sexta-feira, Figueiredo já
havia divulgado declaração por
meio da assessoria do BC, mas a
explicação não havia esclarecido
completamente o mercado.

"Havia 
alguma dúvida. O que

não pode é haver um mal-entendi-
do. A nossa idéia é que vocês sai-
bani exatamente o que estamos
pensando. O que eslou repelindo
agora venho dizendo há três
meses", disse.

O BC vem baixando os juros
desde 25 de março passado. A taxa
básica do BC já esteve fixada em
45* anuais e, após sete reduções,
os juros estão hoje em 23,5%

Embaixador diz que veto
francês não será revisto

anuais. A última queda ocorreu em
19 de maio, na mais recente reu-
nião do Copom.

O diretor do BC disse que o
regime de metas de inflação será
discutido com os membros da mis-
são do FMI (Fundo Monetário
Internacional) que está no Brasil."E 

claro que isso vai ser dis-
cutido. Mas os números com
relação às metas de inflação
serão definidos pelo Ministério
da Fazenda", disse.

Figueiredo negou que nos últi-
mos dias as empresas brasileiras
venham enfrentando dificuldades
para captar recursos no exterior.

"Continua 
em curso o processo

de retomada da credibilidade brasi-
leira. Há épocas em que as empre-
sas vão captar mais, há épocas em
que vão captar menos. Esse é um
processo que não diminuiu de
intensidade", disse.

Figueiredo viaja na quarta-feira
à noite para Nova York. onde par-
ticipará de uma reunião periódica
de diretores de política monetária
de bancos centrais de vários países

IBGE vê crescimento no setor de petróleo
Rio (AF) - Em meio a resulta- que quando forem divulgados osdos que só caem desde junho de

98, o IBGE identifica um "foco

de crescimento» na indústria.
Trata-se da produção de

petróleo e gás natural, subsetorda
indústria extrativa mineral que
vem suavizando o desempenho
negativo da indústria nacional.

Segundo o IBGE, nos primei-
ros quatro meses do ano. a produ-
ção de petróleo cresceu 19,8%
sobre o mesmo período de 98.
puxando o crescimento da indús-
tria extrativa mineral para 14,5%.

Essa área impulsiona princi-
palmente a indústria do Rio de
Janeiro, que deverá ganhar desta-

dados regionalizados, segundo
análise de técnicos do IBGE.

O desempenho do subsetor
deverá seguir em alta. Com a
abertura da área à iniciativa
privada, são esperados cada
vez mais investimentos em
petróleo.

Nos dados regionalizados,
São Paulo deverá sofrer o
maior impacto, devido à baixa
da produção de eletrodomésti-
cos e veículos, bens duráveis
largamente produzidos no
Estado, explica Sílvio Sales,
chefe do Departamento de
Indústria do IBGE.

Rio (AF) - A decisão do
governo francês de vetar as
negociações entre a União
Européia e o Mercosul difícil-
niente será modificada, apesar
dos esforços dos demais países
da UE, disse o embaixador
Jório Dauster, que já represen-
tou o Brasil na União Européia.

Dauster, que participou hoje
no Rio do seminário "Diálogo

para o Milênio», organizado
para discutir a Cimeira (cúpula
de chefes de Estado ou governo
que acontece no Rio nos dias
28 e 29), disse que sua expe-
nência como embaixador mos-
tra que, após presidentes toma-
rem uma decisão, é difícil que
ela seja revista.

Na sexta-feira, o presidente
francês, Jacques Chirac, vetou
em Colônia (Alemanha) reco-
mendação dos chefes de gover-
no da UE para iniciar até
dezembro de 2000 negociações
com o Mercosul para criar uma
área de livre comércio entre os
dois blocos.

Os franceses só querem dis-
cutir o comércio de produtos
agrícolas com o Mercosul a
partir de 2003. após a conclu-
são da Rodada do Milênio,
novo acordo mundial de
comércio. O setor agrícola é
onde o Mercosul tem mais
condições de competir com
nações européias.

"Fiquei 
surpreso com a falta

de sensibilidade política da
França. A União Européia sabe
o que perdeu quando o México
aderiu ao Nafta (acordo de livre
comércio dos países da América
do Norte), sabe o quanto
machuca a ligação entre o país e
os Estados Unidos, e por isso os
outros países da UE sabem da
importância de negociar com o
Mercosul», disse o embaixador.

Para Dauster, os franceses
estão querendo criar a "globali-

zação assimétrica». "Estão

inventando a globalização assi-
métrica, onde nós abrimos, e
eles, não. Diante da atitude pro-
posta, nós não devemos abrir
mais nada sem uma grande
negociação.»

Caso não seja modificada, a
decisão francesa esvazia a
Cimeira. Havia uma grande
expectativa com relação à reu-
nião entre os chefes de governo
ou Estado da UE e do Mercosul,
que acontecerá na manhã do dia
28. quando poderia começar a
negociação para a criação da
área de livre comércio entre os
dois blocos.

O artigo vetado por Chirac
dizia que a Comissão da União
Européia -e não os países indi-
vidualmente- deveria receber
mandato para negociar com o
Mercosul. O item havia sido
preparado pela Alemanha, que
agora tenta mudar a posição
francesa.

A última oportunidade para
que os negociadores da UE con-
sigam mudar a posição francesa
será no dia 21 de junho, quando
haverá uma reunião dos minis-
tros das relações exteriores dos
países da UE.

Blair ausente
Outro indício de esvazia-

mento da Cimeira é o fato de o
primeiro-ministro do Reino
Unido, Tony Blair, ter decidido
não vir ao Rio. A alegação ofi-
ciai para a ausência de Blair é
sua agenda carregada por conta
de negociações para a paz na
Irlanda do Norte.

O Reino Unido e a
República da Irlanda costu-
mam acompanhar a França em
suas decisões sobre questões
agrícolas.

Pontualidade • Conforto • Lazer

Segurança
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do isso e muito mais a Auto Viação Vitoria
Pia coloca diariamente à disposição dos

seus passageiros. Uma frota equipada com o
que ha de mais avançado para propocionar aos
usuários um trajeto confortável e seguro
Nossa preocupação maior é o bem estar dos
usuários.

Pensamos nisso 24 horas por dia.
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Gênero: Drama

Duração; 1h35

«NE RENATO ARAGÃO

Rua 10 de Julho, 695, Centro. Fone: (092)
234-2413

13h15,15h30,17h45e20h

8mm(8mm. EUA, 1999)
Gênero: Policial

Oasatacao 18 anos

Duração: 2h06

AMAZONAS 1

Amazonas Shopping. Fone: (092) 236-0961

Sábados, domingos e feriados: 13h30,16h,

18h30e21h

Outros dias: 16h, 18h30 e 21h

CINEMA 2

Shopping Grande Circular ¦ São José Fone:

(092)644 6534

13h,14h45,16h30,18h15e20h

Gojmi jEntouauecer Seu Chgfe

CatfifflceSpace.EUA.IS»),
Gênero: Comédia

Classificação: 12 anos

Duração: lh32

AMAZONAS 5

Amazonas Shopping Fone: (092) 23&0961

Sábados, domingos e feriados: 13h50,
15h40,17h30.19h20e21h10

Clutrosdias. 15h40,17h30,19h20e21h10

Ingressos: segunda a quinta R$ 5,00, sexta
a domingo R$ 8,00

Estudantes com a cartennha da UEA pagam
meia entrada.

Força do Destino

_-_-_M-H______J_i
Gênero: Comedia

Classificação: 12 anos

Duração: 1h46

AMAZONAS 3

Amazonas Shopping. Fone: (092) 23(5-0961

Sábados, domingos e feriados: 14h30,
16h40,18h50e21h

Outros dias: 16h40,18h50e21h

0Tr«aO(l»^vtMCl-EUA 1999)

Gênero: Ação

Oasafkaçào: Manos

Duração: 1h42

CINEMA 1

Shopping Grande Circular - São José. Fone:

(092)6446534
13h30,15h15h, 17h, 18h45e20h30

MMMmwJMMUtm
Gênero: Drama

Classificação 14 anos

Duração: 1M4

AMAZONAS 4

Amazonas Shopping Fone: (092) 23(5-0961
Sábados, domingos e feriados. 14h20,

16h30,18h40e20h50

Outros dias: 16h30,18h40 e 20h50

CINE GRANDE OTELO

Av. Getúlio Vargas, s/n», Centro. Fone. (092)
233-9525

13h,14M5,16h30,18h15e20h

Uma Carta de Anw

(Message in a Bottte

¦___¦
Gênero: Drama

Classificação: Livre

Duração: 2h11

AMAZONAS 2

Amazonas Shopping. Fone: (092) 236-
0961

Sábados, domingos e feriados 13h20,
15h50,18h20e20h50

Outros dias: 15h50,18h20 e 20h50

kmMMúMM
mnMMSÊJULWM

Gênero: Drama

Classificação: 14 anos

Duração: 2h06

AMAZONAS 6

Amazonas Shopping. Fone: (092) 23(5-0961
Sábados, domingos e feriados: 13h20,
16h50,18h20e20h50

Outros dias: 16h50,18h20e20h50

Ingressos: segunda a quinta R$ 5,00, sexta
a domingo R$ 8,00

Estudantes com a carterinha da UEA pa-
gam meia entrada

l~f <> r <> s c: op €>
ÃRl£-> Apesar dos re-
(acionamentos esla-
rem ocupando a maior

parte do seu tempo,
você passará a se inte-

ressar mais pelos assuntos financeiros
e pelo contato com os aspectos mais
profundos do seu psiquismo. Os mo-
mentos de intimidade com a pessoa
amada serão importantes.

LIBRA Os estudos e
as comunicações con-
(inuarão favorecidos,
desde que já tenham
sido iniciados de algu-

ma forma. Alguma situação financeira

poderá contradizer frontalmente seus
desejos e sonhos, impondo-lhe mudan-

ça provisória de planos.

TOURO Notáveis

probahilidades de su-
cesso em questões re-

| lacionadas com a ciên-
cia ou testes O Contato

com nativos do Libra e Escorpião lhe
será útil. Você conseguirá ver o quanto
é importante ser otimista e positivo

ESCORPIÃO Dia em

que deverá tomar cui-
dado com estranhos,
novas amizades, vizi-
uhos e pessoas qt»e são
d*, sua imi¦ ir,i eonfian-

ça. Só viaje se for de muita necessida-
de para evitar acidente, cuide da sua
saúde ¦ evite excessos.

(ÍÊMjEQS Alguém

poderá falar-lhe ten-
tando tirar vantagem
de um negócio.

Esteja mentalmente preparado para
exigir mais de pessoas individualis-
tas, que pensam unicamente em si
mesmas. Seja prático e objetivo.

SAGITÁRIO A in
fluència astral lhe pro-
pícia felizes contatos
com os pais, filhos,

parentes e com pes-
soas da sua alta estima. Procure tam-
bém, levar a paz. aos mais necessitados
lhe transmitindo mais otimismo e con-
fiança. Bom para tentar na loteria.
Divirta-se e passeie, pois será bem su-
cedido

ILilüOR Ótimo
dia para tratar com

pessoas de alta po-
sição, com políticos

e personalidades governamentais
e administrativas. Lucrará nos ne-

gócios relacionados com atacado
ou em grande escala. A saúde vai
melhorar.

CAPRICÓRNIO Dia
em que sua inteligên-
cia se elevará devido
ao bom fluxo de
Júpiter, seu astro tutor.

Contudo, procure compreender me-
lhor seus colegas de trabalho, bem co-
mo familiares e a pessoa querida.

LEÃO Algumas con-
trariedades em seu lar
estarão previstas. Por
outro lado, o fluxo é
favorável para conse-

guir jogar na loteria. Bom fluxo para
negócios. Provavelmente você estará
envolvido em ajudar uma pessoa ami-
ga com problemas de saúde

AOUÀRIQ Muita
atividade junto aos
amigos, mas tendên-
cia a se envolver em
alguns atritos com

eles. Novas oportunidades na car-
reira profissional permitirão uma
grande melhoria através de em-

preendi mento pessoal ou de uma

promoção no trabalho.

Y.UÍÍÍJÍM Influxos
excepcionalmente

benéficos para a
sua vida em con-

junto com outras

pessoas, o trabalho e as confis-
soes. Procure ouvir mais as pes-
soas que te cercam pois elas lhe
mostrarão caminhos, os quais vo-
cê ainda não conhece.

PEIXES Mente
sempre alerta e vol-
tada ao progresso de
um modo geral, mui-

ta disposição para o trabalho e ne-

gócios ou empreendimentos imobi-
liários e bastante tranqüilidade na
vida familiar e amorosa está prcvis-
ta para hoje.

Com o INSTITUTO OMAR CARDOSO você
vai contar sempre com os melhores profissionais

da área esotérica.
Os 21 anos de tradição, com certeza vão
lhe ajudar a decidir e traçar seus rumos

para estes novos tempos, de modo
diferente, direto e mais objetivo.

Para falar com INSTITUTO OMAR CARDOSO
no Estado de São Paulo, ligue:

900-2937
Para falar de outros Estados:

900-78 1948
Astrologia - Taro - Rimas -

Numerologia - Búzios
Ligue! ! !

Ajude seu sucesso, sua sorte e sua felicidade!

lor da ligação: R$ 4,95 o minuto.
Interurbano grátis. Ao viu».
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Casa do Estudante Universitário
comemora 50 anos de histórias

Na véspera de comemorar 50
anos de existência, a CEU (Casa do
Estudante Universitário) prepara uma
série de eventos e promoções cultu-
rais a fim de reunir antigos moradores
da casa e homenagear os diversos
anos de história que a CEU possui.

A Casa do Estudante Universitá-
rio é responsável por hospedar alunos
vindos de outros Estados e municí-

pios do interior do a\mazonas, que
vêem a Manaus a fim de estudar na
Universidade do Amazonas (UA).

Durante estes 50 anos, a Casa do

Estudante Universitário já foi motivo
de brigas políticas, revoltas populares
e ambiente fértil para amores e mani-
festações poéticas. São 50 anos de fa-
tos e acontecimentos que se perdem
na lembrança e memórias dos que
passaram pela CEU.

Atualmente, a Casa do Estudante

Universitário, localizada na rua
Barroso, centro de Manaus, possui

quatro andares e mais de 50 morado-

res. Com o início do período letivo da
UA, novos moradores vindos de vá-

rios lugares do Amazonas e do Brasil
devem desembarcar e montar abrigo
na CEU. Com a chegada dos novos

moradores, a casa do estudante uni-
versitário terá sua lotação completa

com três moradores por cada aparta-

mento.

Todo o prédio é mantido pela
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Aniversário de 50 anos da C

pode transformar

Universidade do Amazonas, que
mantém instalado no térreo do imóvel
um restaurante universitário, idêntico

ao que existe no Minicampus. O R.U
é símbolo de uma velha conquista

travada por antigos moradores da
CEU, que eram obrigados a gastar o

pouco dinheiro que dispunham com
alimentação. O Restaurante

Universitário (R.U) veio facilitar a vi-
da dos que habitavam a CEU.

Em comemoração aos 50 anos da
Casa do Estudante Universitário, está

programada para o dia 10 de junho,

quinta-feira, a solenidade promovida
pela ALE, em homenagem a CEU,

que será realizada no Palácio Rio

asa do Estudante Universitário
¦se em documentário

Branco, a partir das lOh.

Outro evento promovido em co-
tnemoração às bodas de ouro da casa
do estudante é a feijoada dos morado-

res da CEU. O encontro de antigos e

atuais moradores serve para coletar
informações sobre a casa a lim de
editar uma revista contendo a história

da CEU. A feijoada será realizada dia
12 de junho, sábado, na rua Barroso,

257, Centro (sede da Casa do Estu-
dante Universitário).

Toda festa em comemoração dos

50 anos também serve para encami-

nhar o requerimento na ALE que vi-
sa realizar uma reforma na casa do es-
tudante. Atualmente, a CEU demons-

tra o desgaste do tempo com infiltra

ções e goleiras pelas paredes e telha

dos da casa A reforma tem como ob

jetivo solucionar problemas simples e

garantir a manutenção futura do patri
mônio da casa. J)

Outra novidade relacionada à

CEU é a realização de um documen

tário mostrando a importância da casa

para diversos setores da sociedade

Outro projeto já em andamento é a

revista dos 50 anos da CEU, que
obordará com fotos e textos jornalísti
cos, momentos da história da casa do

estudante universitário.

Ex-moradores, que mesmo estan-

do fora da casa continuam ligados a

ela estão promovendo um recadastra-

mento dos estudantes que já passaram

pela CEU a fim de coletar dados e in-

formações para confeccionar a revis-

ta e o documentário dos 50 anos.

Qualquer pessoa ex-moradora l

náo, que possua material relacionad.Kl'

Casa do Estudante Universitário, deve

entrar em contato com os organizadiv

res do aniversário da CEU através dos

telefones 234-0278 ou 234-7325.

A casa do estudante possui parti-
cipação ativa na história de Manaus,

principalmente no anos 70e80

Preservar a história da CEU é res-

peitar a memória de Manaus.

iP

Programa Zoom mostra vídeos inovadores
Diversos escritores, poetas e

realizadores inspiraram os criado-
res dos vídeos que vão ao ar hoje,
no Zoom. além das Curtas
"Cobrindo 

o Céu de sombra",
"Nada 

além", 
"A 

doida", 
" 

Idéias
de Canário", "Jogos 

de azar", e
"Final 

Feliz", a Rede Cultura tam-
bém exibe no programa a anima-

ção 
"O 

desenho inacabado".
"Cobrindo 

o Céu de sombra",
de Célio Grandes Machado, é um
relato fantástico da Guerra do
Contestado (1912-1916). É uma
adaptação de Caraguatá, da poeta
matogrossense Raquel Naveira. A
Guerra do Contestado foi um mo-
vimento messiânico. Ocorreu no
sul do país, na fronteira do Paraná
com Santa Catarina. Falam em 20
mil mortos em quatro anos, na pri-
meira vez que o governo usou
bombardeio aéreo para conter uma
revolta.

"Nada 
além", de Cláudia

Caiado e Mônica Andrade, é ba-
seado num conto de Júlio Cortázar.

O projeto surgiu no curso das

Oficinas Integradas de Cinema, or-

ganizada pelo Studio Fátima
Toledo. As filmagens foram feitas
em um antigo casarão na Vila
Mariana, em São Paulo.

Bel Bechara e Sandro Serpa fi-
zeram 

", "A 
doida", uma recriação

da narrativa de mesmo nome de
Carlos Drummond de Andrade. O
roteiro foi trabalhado por dois
anos, passando por diversas trans-
formações e as filmagens aconte-
ceram em Pedro Leopoldo, Minas

Gerais.
"Idéias 

de Canário", de
Marcelo Vicentin, é uma livre
adaptação do conto de Machado de
Assis. O vídeo mostra a história de
uma criança e de um pássaro que
descobrem novas maneiras de ver
o mundo.

O teatro do absurdo e a narrati-
va surrealista de Luis Burluel são as

principais referências do curta
"Jogos 

de azar", de Paulo Boccato.

A equipe do filme é toda formada

por alunos do curso de cinema da
ECA-USP, de onde saíram os recur-

sos para a finalização do projeto.
Escritores e personagens têm um

relacionamento muito particular. É

disso que trata 
"Final 

Feliz", de Braz

Palladino, Caio Júlio Cesaro e César

Sant'Anna. Foi produzido em bitola

super-8 durante a oficina de cinema

promovida pelo curso Invasores da

Tela, em São Paulo.
"O 

desenho inacabado", de

Rosemery Saçashima, mostra um

boneco que fica inconformado com

a desatenção de seu criador. A ani-

mação é o trabalho de final de cur-

so de Cinema na ECA-USP e vai

participar do Festival Internacional

do Novo Cinema Latino

Americano, em Havana. A técnica

usada é pouco comum. O desenho

foi feito direto na película e a mon-

tagem do negativo em duas pistas:
uma na animação e outra com as

cenas animadas.

Zoom tem apresentação de

Edson Montenegro e abre espaço

para a participação do telespecta-

dor através do e-mail:

zoom@tvcultura.com.br. O progra-
ma vai ao ar hoje, às 23 horas pela
TV Cultura.
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Rl° manchete MTV
104:50 Programa 0*00 (

OS: 10 ¦ Abertura da
Eili(lo/Hi
Nacional
05:15 • Teleci
2000
06:00 Energia
06:30- Vestihulando
07:30 Crossroad
Café
08:00 RáTim
Bum

30 - Cocoricrj
09:00 Rupert
09:25 O Musei
Divertido
09:30 Castelo Rá
lim-bum
10:00 Wishbone
10:30 - X Tudo

(HI Jn da

Painel
Cata

2:00
Cultural
13:00 . Entre en
forma com o Bo
Bumbi
13:04 • Programi
Nonato Oliveira
14:00 - Programa ,1.
Norma (local)
15:00 O farol de
Salty
15:30 - O pequeno

16.00 Ruppert
16:30 Cocoricó
17:00 - O Musei
Divertido
17:05 - Castelo R»

17:30 X Tudo
18:00 - Indústria
Cultural
18:30 - Turma da
Cultura (ao vivo)
19:00 Nossa
Lfngua Portugueu

Opinilo
Nacional
20:30 Immi.iI da

Regional
21:00 • IN.
Cultura Edicio
Nacional
21:30 Arena -

Emoção de Iodas as
tribos
22:00 - Observatório
da Imprensa
23:00 - Zoom
00:00 - Ponte Aérea:
Cadem.. :iKKI
00:30 Ponte Aérea:
Rede Brasil Revista
00:30 Metropohs
01:00 Hino
Nacional/Encerrame

I

04:58

Viva

05:03 -

Desenho

07:00 - Bom Dia

& Companhia

10:00

Festolândia

1:20 -Blosson

1150 - Ponto

Crítico

2:45 - Cinema

em Casa

14:45 - Programa

Livre

15:50 - Festival

de Desenhos

16:20 - Disney

Club

17:45 - TJ

Critica

18:00

Chiquititas

18:55 - Pérola

Negra

20:15 - Programa

do Ratinho

21:45 -

Simpsons

22:30 - Jfl Soares

Onze e Meta

00:00 Ponto

Critico

Reapresentação

Encerramento

Palavra10450 . Progn

Ecumênico

04.55 - Telei

2000 - "Curso

PmUssionalizjime1

05:10 - Telecurso

2.000 - T grau"
05:25 - Telecurso

2.000- Tgrau"

05:40 - Chamadâo

do Bom Dia Brasil

05:45 - Bom Dia

Amazônia

06:15 - Bom Dia

Brasil

07:00 - Angélica -
"Angei 

Mix"

11:00 - Amazônia

em Revista

1:25 - Ama/fim

m Notícia

11:50 - Globo

Esporte

12:15 -Jornal Hoje

2:40-Vídeo Show

13:10- Vale a Pena

Ver de Novo

Rei do Gado"

14:30 - Sessão da

Tarde - Cara de um.

focinho de outro

16:30 - Malhacao

17:05 - Novela I -
"Força 

de um dese-

(K

JO

7:55 - Jornal do

Am.l/.HU-.

8:10 - Novela II -
'Andando nas

Nuvens"

19:10 Jornal

Nacional

19:50 - Novela III
"Suave 

Veneno"

20:50 - < assei» *

Planeta

21:35 Serie

Brasileira - Mulher

22:30 - Jornal da

Globo

2300-liitercinel

01:00- Imercine II

02:50 - Corujlo

Rio Diablo A li. .n

letra

05:30 - Águas tran

quitas
06:00 - Reflexão

06:05 - Leitura
Bíblica

06:30 - Abrindo a
Bíblia

07:00 - Momento
Infantil

07:05 - Tenda da fa-
mflia

07:30 - Desenho
Bíblico

08:00 - Programa da
Lili
10:00 - Kids Club
10:30 - Clip Gospcl
11:00-Cada Dia

11:15 - Mesa
Redonda

12:00 - Momento
Infantil
12.05 - Ondas de
amore paz
13:00 - Sociedade
em questão
14:00 - Mulheres
16:00 - Cada dia
16:30 - Desenho
Bíblico

17:00 - Kids Club
17:30 - Tenda da
Família

18:00-CNT Jornal
18:30 - Cadeia da
Prece

19:30 - Reflexão

19:35 - Leitura
Bíblica

20:00 - Momento
Infantil
20:05 - Show de
Ofertas
21:20 - Ondas de
Amor e Paz
22:15-Tempo Livre
22:45 - Clip Gospel
23:10 - Resgatando

Vidas

00:40 - Resgatando
Vidas

01:10 - Culto da
Assembléia de Deus
02:10 Tenda da
Família
02:40
Tranqüilas

03:00

Amigos

04:00 - Gente como
a gente

Águas

Entre

04:30

Despertar da Fé

05:30 Ponto de

Fé

06:53 - Fala

Brasil

08:30 - Eliana &

Alegria

10:30 - Big &

Bang Kid's

11:00 - Nosso

Tempo

12:05 - Feliz

Cidade

13:00 - Note &

Anote

17:00 - Cidade

Alerta

18:05 - Canal 10

Notícias

18:20 - Jornal da

Record

19:10 - Novela -

Louca Paixão

20:00 - Escolinha

do Barulho

20:45 - Fábio Jr

Sem limites pra

sonhar

22:45 - Leão

Livre

23:45 - Jornal da

Record 2'Edição

00:05 - Falando

de Vida

Graça

05:30 - Diáno Rural

06:00 - Café com

leite

06:30 - Cadeia da

Prece

07:00 - Dia Dia

News

07:30 - Dia Dia

Revista

09:00 Cozinha &

Cia

09:30 - Manha

Mulher

10:55 ¦ Vamos falar

com Deus

11:00 - Esporte

Total

11:20 Esporte

Total - local

11:40 - A Notícia

Agora

12:00-Canal Livre-

Local

13:00 - A Voz do

Povo - local

14:00 - Belas e in-

tréptdas

15:50 - Amistoso da

Seleção Brasileira -

Brasil X Holanda

17:00-MacGyver

18:00 - In teme ws

18:30 - Jornal da

Band

19:30 - Séries 8

Band

20:00 - Programa H

21:00-fine Band-

Mário, «Maria e

Mário

23:00 - Paulista.)

Compacto

Palmeiras X Santos

23:30 - Jornal da

Noite

00:05 Alex

Deneria*

01:05 -Flash

02:05 - Vamos Falar

com Deus

02:35 - Cine Prive

06:00 - Igreja da

Graça no lar

07:00 - Igreja da

Graça no lar

08:00 - Nova

Vida

08:05 - Sara

Nossa Terra

08:10 - Espaço

Quadrangular

08:25 - Proclamai

08:30-Jiraya

09:00 - Shurato

09:30 - Gold Face

I

10:00 - Maskman

10:30 - Yuyu

Hakusho

11:00-TV Lar I

12:00 - Se Liga

Brasil (reprise)

12:45 - Clip

Show

14:15 - Canal

Direto 1

l5:15-TVLarU

16:15 -Gold Face

II

16:45 - Jiraya

17:15-Shurato

17:45 - Maskman

18.15 Yuyu

Hakuslu,

18:35-Pra Valer

19:45 - Primeira

Edição

20:15-Pantanal

21:15 - Se liga

Brasil

22:00 Palavra de

Poder - local

Encerramento

07:30 Teleguiado

08:30 Top 2000

09:00 Super

Nova 2

10:30 Top 10

Eua

11:30 Disk Mtv

12:30 Super

Nova 1

13:30 Mochilao

Mtv

14:00 Super

Nova 2

15:30

Gordopopshow

16.00 Super

Nova 3

17:00 Vj Por Um

Dia

18:00 Disk Mtv

19:00 Teleguiado

20:00 Top 2000

20:30 Super

Nova 4

21:30 Alto Bom

Som

22:00 Quiz Mtv

23:00 Rock E

Gol

00:00 YolMtv

OhOONbaJam

01:30 Vídeos

Ml I Musical
05:35 • Oração da
Família

05:40 -Hino Nacional
05:45 - Bom Dia
Ama/ônia

06:15 A Palavra .«•
Deus

06:20 - Clip da
l_M_É
07:30 - Bom Dia
Arnazônta

08:00 Isaoé Igreja
OVOO-Canal Saiki

ItMO- Arquivo Sal
10:30 -Ervas e Plantas
Mcdit/inais

10:40 - Programa
Optanw.

11.00- -—¦»"'» aaa"

Revista
11:30 - Ama/tafiiü an
Notícia - l"Ed.
11:55 -Esporte local
12:00 - Jornal ,1o
Senado

12:10- Destaques
13:00 - Acre am
Revista
13:30 - Amapá em
Revista

14:00 - Roraima em
Revista

14:30 - Amazônia cm
debate
15:30 - Amazônia
News

16:00 Rorsdfiiiia ra
Revista

16:30 - Anw<»ias é

mxl-TMrM,

17:50 - Jornal do
AnuttMus

18:05 - Jornal do
Senado

18:15 - Jornal et.
Amazônia
19:30 -(estaques

20:00 Esporte

Amazônia
21:30 - Ama/aViia
Vfadade

2200 -Tribo, do Sai
22:30 - Amazônia em
Ntatícias - 2-cd.
23O0 - Programa
Optattvii
23:50 - Oração
Obrigado Senhor
23:55 - Hino Nacional
23:59 - Prefixo
Nacwnal

00-00 - Enra-ramenti'

# *>



Fleming, complexo hospitalar
manauara que deu certo

4i

O Fleming possui uma das mais modernas
t ) estruturas hospitalares desta cidade. Com os

mais sofisticados aparelhos da área médica e

um dos corpos clínicos mais bem selecionados

da cidade, oferece os seguintes serviços:

Consultas médicas em todas as especialida-

des;
Maternidade 24 horas;
Internações clínicas e cirúrgicas;
Pronto-Socorro 24 horas;
Ultra-sonografias;

Raios-X;

Laboratório de análises clínicas;
Atendimento de emergência;
Check-up cardiológico;
Eletrocardiograma;

Endoscopia digestiva;
Odontologia;

Faz implantação e manutenção de PCMSO e

PPRA.

Convênios do Fleming

PA AN;
Impas;

Banco do Brasil;
Nipomed;

Assimpa;

Personal Express;
Sharp;

Clube dos Sargentos da PM;
IACO Assoc. Empresa Cobrança S/C;
Assefaz Assoc. Servidores da Sefaz;
Capesep;

Caixa Econômica Federal-CEF;
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-

ECT;
Embrapa - Emp. Brasileira de Pesquisa

Agropecuária;
Embratel - Emp. Brasileira de

Telecomunicações S/A;
Fassincra Associação do INCRA;
Manaus Energia S/A;
Petrobras - Petróleo Brasileiro S/A;
Procuradoria Geral do Trabalho;
Telamazon Telecomunicações do Amazonas

S/A;
Sudam Superintendência de Desenv. da

Amazônia;

Assale;

Particular e outros.

Serviços prestados e
profissionais do

Fleming
* Clínica Geral
Dr. Mário Cunha e Silva CRM 2557
Dra. Karla Petrucelli CRM 2704
Dra. Marília Horta Tozzi CRM 1786
Dra. Clenange Fátima Rodrigues CRM 2949
Dr. Marco Antônio Malüf Curi CRM 3321
Dr. Winston Magalhães Jr. CRM 3305
Dr. Christian S. Pereira CRM 3298
Dr. Anderson P. Dias CRM 3316

Cardiologia

Dr. Wilson José dos Santos
Dr. Gilson Sobrinho CRM 1685

Cirurgia Geral

Dr. José de Nazaré Franceshi CRM 1461
Dr. Enrique Carlos C. Farias CRM 2594

Cirurgia Plástica

Dr. José de Nazaré Franceshi CRM 1461

Cirurgia de Mão

Dr. José de Nazaré Franceshi CRM 1461

Cirurgia Vascular

Dr. Gilberto Hatmann

Dermatologia

...!»•*.. .!> O" of.-,.
.b-TrirfoT

Dr. Carlos Henrique Milhomens CRM 3313
Dr. Flaviano S. Oliveira CRM 2244
Dra. Maria Elizabete Pimentel CRM 2524

Doenças Tropicais

Dr. Marcelo Joaquim Barbosa
Dra. Maria José Fernandes Alencar

Endocrinologia (hormônios)

Dr. Antônio F. C. Torres Neto

Fisioterapia

Dr. César A. de Albuquerque CREFEITO 912-
FPF

Ginecologia e Obstetrícia

Dr. Mário Cunha e Silva CRM 2552
Dra. Eliana Cal Leal CRM 1163
Dr. Bibiano Fernandes C. Filho CRM 2944
Dr. Waldir Rodrigues Jr. 2684
Dra. Areli Gonçalves Guimarães CRM 2511
Dra. Marilene Lopes Martins CRM 2486
Dr. Remy Trindade Ramos CRM 3239
Dr. Antônio Cláudio R. Mota CRM 143

Gastroenterologia

Dra. Maria do Carmo Lima CRM 2801
Dr. Victor Dib CRM 2205
Dr. Marcelo Vilela CRM 1848

Laboratório de Análises Clínicas

LABSAT Laboratório Santa Terezinha
Laboratório Alfa I
Laboratório Fleming Ltda.

Responsável Técnica:
Dra. Regina Benzecry Cunha e Silva CRF 810
Dra. Rosa Midori CRF 806

Nefrologia

Dra. Karla Petrucelli CRM 2704

Neurologia e Neurocirurgia

Dr. Carlos Michel Péres CRM 2480

Oftalmologia

Dr. Celso Braga Gomes CRM 1428
Dra. Olga Garcia CRM 2237

Ortopedia

Dra. Glaucia Pitrowski CRM 1269
Dr. Marcelo Chacon
Dr. Sérgio Luiz Oliveira
Dr. Mauro Belmont CRM 2508

Otorrinolaringologista

Dr. Gecildo Soriano dos Anjos CRM 2754
Dr. Antônio Edme CRM 3301
Dr. Luiz Carlos Nadaff CRM 2489
Dr. Eduardo Abraham Kauffman

Odontologia

Dr. Javier B. Castro CRO 1001/91-T
Dr. Paulo Castro CRO 1252
Dr. Petrarka Afonso Caldas CRO 1189
Dr. Carlos Saraiva CRO 1452
Dr. Valber Barbosa Martins CRO 1560
Dr. Carlos Eduardo CRO 1553
Dra. Martha Rosani G. Mendes CRO 1444

Pediatria

Dra. Marília Horta Tozzi CRM 1786
Dra. Elizabeth Uirzzi Melo CRM 2198
Dra. Cláudia Miranda Batista CRM 3294
Dra. Marlene Raad CRM 1331

Química

Dr. Djalma Sobrinho

Reumatologia

Dr. Francisco M. Malheiros CRM 331

Radiologia

Dr. Alfredo Carneiro

Urologia

Dr. Anoar Samad CRM 2397

Ultra-sonografía

Dra. Marilene Martins CRM 2486
Dr. Waldir Rodrigues Júnior

Direção

Dr. Mário Cunha e Silva CRM 2557
Dra. Regina B. C. Silva CRF 810

Endereços

Complexo 1 Nível Geral
Rua Tapajós, 561. Centro, 622-6767

Complexo 2
Av. Joaquim Nabuco, 1622, Centro, 233-3158/3257

LABSAT

Complexo 3
Av. Sete de Setembro, 1251, Centro, 234-2606

LABSAT

Complexo 4

| R. Grande Circular, 7174, Tancredo Neves, 644-6894
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Oficial:

Selma Maria Lira Barros
Oficial

Chegou
a hora!!!

lornal lU*. CCmiimrrcto
diminuiu o preço tias assinaturas nos ,
h.mros: CENTRO, APARECIDA E
CACHOEIRINHA

^piornai ba I
•*"^S<i

RS 230,00 
^|w«nl 

»i> ftiniuttwio^l

^.OtA„.JITAD0 dP amazonas
CARTÓRIO DO 6° OFICIO DE REGISTRO CIVIL

SELMA MARIA LIRA BARROS - OFICIAL

ED1IAL JJEPBQCJ^MAS

nc a . ««2ai,er que Pre,endem casar: JANUÁRIO BORGES

d 
A«-MEIDA, bras., divorciado, amazonense, filho de

2Í2E2ÜÍXS íe 
Alm8ÍíJa 8 Auré,ia Bor9es Bra9a «-"CIE-

NE GOMES D AS, bras., solt., estudante, amazonense, filha de
José Dias e Maria Santos Dias. JAIME BARROS DA SILVA
bras., solt., motorista, paraense, filho de Jaime Gomes da Silva*aOmrtnaBa*TTOa da Silva, meire jane golvim do nasci-
™ENTO- bras- sol-, do lar, amazonense, filha de Paulo

7Í!ot?™d« 
Nascimen,° e Cezaltina Golvim do Nascimento-

Í2Ü mX !22ü,S 
PERE,RA' «*¦> a"«ônomo ámazo-

amriÚâm.a 
*l£2&£fc Pereira e Elizia Arle,e Marinho.

AURIVANIA RODRIGUES DA COSTA, solt., do lar, amazo-

r**?6, «a.id.o.o^'as 
Teles da Cos,a e Edi,h Rodrigues da

Costa; FRANCISCO DE SOUZA FARIAS, solt, autônomo
amazonense filho de Nilton Batista de Farias e Maria de Souza
Fanas CRISTIANA DOS SANTOS, solt., do lar, paraense, filha

o™a«!T 
dos San,os e Maria das Graças dos Santos ELI-

SON RODRIGUES SARMENTO, solt., autônomo, amazonen-
se filho de Roberto Rodrigues Sarmento e Luzineide
Rodrigues Sarmento MARIA ELENA ARAÚJO DA SILVA

n* chÍTíJÍLÍ 
Terezinha freira da Silva; ROZIVALDO

ua biLVA REBELO, solt., comerciante, amazonense, filho de

2EL0!*ÍWT22- 
Ribeir0 Neto e Francisca Fernandes da

2.» 
,L,T?,VJA DA S,LVA OUVIRA, solt, professora,acreana, filha de Raimundo Pereira de Oliveira e Maria Eunice

da Silva Oliveira; MARIO SARMENTO DUARTE, bras solt
ferreiro armador, amazonense, filho de Agenor Ferreira Duarte
e Maria Sampaio Duarte. RAIMUNDA MARLI MOURA DE
SOUZA solt., do lar, amazonense, filha de Lázaro de Souza eRaimunda Moura de Souza; JOSÉ MAGALHÃES LEITE solt

n^mul»^??^ 
Lei,e e lzabel Magalhães Leite!

EL ENE FERNANDES DA SILVA, solt., do lar, acreana, filha deAntônio José da Silva e Delmira Fernandes; JOÃO GUALBER-
TO RODRIGUES AMORIM, solt., goiano, filho de Joana
Rodrigues Amorim. MARCILENE FRANCISCA DE OLIVEIRA
solt do lar, amazonense, filha de Raimundo Costa de Oliveira
e lzabel Francisca dos Santos; REUEL QUEIROZ DE SOUZA
solt., industriário, paraibano, filho de Raimundo Nonato

™ i«m»n.0 
e Zélía Queiroz de Souza Darnasceno. DULCINE

TE VIEIRA DE LIMA, solt., do lar, amazonense, filha de

ALMF.nl Scn,^^ 
G Carmem Üma da Sí,va' GABRIEL

ALMEIDA DE OLIVEIRA, solt., pedreiro, amazonense, filho de

ílLpmTJ «nlt 
A'mejda de 0liveira MARIA CÉLIA

FERREIRA DE SOUZA, solt., do lar, amazonense, filha deAuna Ferreira de Souza; LENILSON COSTA DE SOUZA solt

rn«.eaníf' |maZOn|2fe.;filh0 
de José de Souza e Maria José

Costa de Souza. SELMA MARIA AYRES DA SILVA, solt do

Mr',fHmaZOnenS!' Ülha 
de -Aureo Nogueira da Silva e Maria

Matilde Ayres da Silva; FÁBIO MARQUES DE LIMA solt

A?««?.in^e' 
filh0 de Maria de Lourdes Marques de'Lima'

t^ZSZ SANT0S DE S0UZA solt- d0 * amázo
qn?S!'i olno^3*°0eiyiana 

de Souza e Nazaré dos Santos de

ItnlÀ hEDc° 
ARA"J0 SILVA' so,t- Paraense, filho de

LYat.d. idos 
Santos Sllva e Raimundo Corrêa Araújo MARIA

íÍ?L1C^LAGES 
D°S SANTOS' ¦**¦ d0 ^ Paraense Zde José Chagas dos Santos e Mana de Lourdes Lages dos

Santos; ELDONOR SOUZA MIRANDA, solt., amazonense,

wai ÍpuSt.0,?1"65 
Miranda e CineV Souza Soares.

WALDEMARINA TAVARES MARQUES, solt., do lar amazo-
nense, filha de Mimosete Tavares Lagos e Maria Trindade
Tavarea Marques; JOSÉ RICARDO DE SOUZA SANTOS
solt comerciário, paraense, filho de Francisco da Silva Santos

L^o°raCÍnla 
Maia de Sousa. JACILANE GAMA DOS

SANTOS, solt do lar, paraense, filha de Francisco Feliciano

oA «J22Í 
e Terezinha Gama dos Santos; MACSON DELMI-

RO GOMES, solt., estudante, amazonense, filho de João
bomes Ferreira e Nair Roque Delmiro. IVANA REIS DAcobTA, solt confeiteira, amazonense, filha de Benedito Costa

T^n£oe=S,liVe,e 
AIV6S d0s Reis; WENDEL FÉLIX DOS SAN-• OS FREIRE, solt., militar, amazonense, filho de José Abess

b«» 1 
Ia Etelvína dos Santos Freire; NILZÂNGELA

5E? 2E S^Vf0"- 
d° 'ar' amaz°nense, filha de Ângeíi

5eSa Qn?^?^,'1^9 PÍr6S de Mouza: DAN,EL DE OU-
VEIRA SOARES DE LIMA, solt., autônomo, amazonense, filho
de Dora de Oliveira Soares de Lima. ADRIANA BRITO TEIXEI-
RA, solt., estudante, amazonense, filha de Aluízio Martins
Teixeira e Roselha Brito Teixeira. Se alguém souber de algum
impedimento entre os nubentes que os declare na forma da Lei.

Manaus, 21 de Maio de 1999.

3lnrrotl òa (Etmmtertio

ESTADO DO AMAZONAS
PODER JUDICIÁRIO

OFICIAL: MARCO HENRIQUE RODRIGUES MESQUITA

EDITAL DE PROCLAMAS N« 9.404 à 9.422

c^. i JSr,m ""BRIGUES LIMA, mecân co viúvo na«r om

BTOTO Zrt 
'^h06 " C3Sa 54 " Sâ0 José «¦ ^sta; PEDRO ROSA OI

RÃ°DA ¦LVAAH 
Bf,ânÍai n6S,a MAR,A DA CÔHCHÇB DE OUVE.!

Ím 
A 

oA' 
d0 

ír' 
solt - nasc em Manaus-AM, aos 08 12 73 filhade Moacy Pereira da Silva e Francisca de Oliveira da Silva res nnmesmo end. do nubente; EDIVÁ DE ARAÚJO FERREIRA comerciante. solt., nasc. em Coarí-AM, aos 14.05.58, filho d^Franci^o Ferralra"da Silva e Terezinha de Araújo Ferreira, res. a Av. Grandê^cular n»27-A - Sao José I, nesta. IVANILDE MORAES VASCONPFi nc £ i»

solt., nasc em Santo Antônio do Tá-AM aos Ml2 67° fiaí? £

Santos e Ross.ne.de Paulino de Oliveira, res. à rua J. Carios Antony°>1021 - Cachoeirinha, nesta; EVERTON SANTOS DE ARAÚJO autôno

Ed0naS0San«asCHrABenJamÍn 
Constan,AM. aos OSA^njíiSSmtdna Santos de Araujo, res. a rua Negreiros Ferreira n» ifi «EFrancsco nesta. EVELISE RODRIGUES DE LIMA estudante sofinasc.. em Manaus-AM, aos 16.03.80, filha de eE*>Tr15&^

FRAaNKUNVRUOUcTRFeSMarfCHUJá',n9 
?3 ' Sà° *™£*Z£

T& ^mTW^RSS^^Mmt 
6 Rosa Hirano da Mota re''a av. Airao ns 696 - Centro, nesta; AGNALDO DOS SANTOS comer-

Í501 
¦ "ff^ern Cabo Verde-MG, aos 26.11.67, Z de Luiz dosSan os e lzabel Coelho dos Santos, res. a rua 13 n« 451 A ConfCastelo Branco - Pq. 10, nesta. VALÉRIA DELECRODE DE MELOaux de escntóno, divorciada, nasc. em Faxinal-PR, aos 22 06 74 fKde Ludovico Loureiro de Melo e Geni Delecrode de Meto es nomSJnd d° nU?en,e Se a,guém souber de algum impedimento dos

Ses da LEr,ma 
r8,ac,onados' <*™ denuncie sob as formas e penalida

Manaua (AM), 05 de maio de 1999.

Marco Henrique Rodrigues Mesquita
Oficial

ESTADO DO AMAZONAS

™bta„.„ PODER JUDICIÁRIO
CARTÓRIO DA 8a VARA CÍVEL E ACIDENTES DO TRABALHO

Escrivão:- Ruth Helena Mendes Monteiro
fíua Alexandre Amorim n» 2B5 - Aparecida ¦ Fone: 233-4106

EDITAL Di CJTACÃQCQM PRAZC^XZQtViNTE) DIAS

A Dr*. ONILZA ABREU GERTH, Juiza de Direito da
8 Vara Cível e Acidentes do Trabalho da Capital, etc.

m0nt„ ti„!AZ 
SABER a Quantos o presente virem ou dele conheci

^*m™>9* através deste, CITA, com prazo acima, a contar

MnlAF«5PHPMoa«P.Ucbl,Caçao' 
ao Requerido JORGE LUÍS DEmuhaes HENRIQUE, que se encontra em lugar incerto e não sabi-

íiSaVí 
n° Praz° de 15 (quinze> dias' apresentar contestação ou adefesa que tiver, nos autos de Ação de Reintegração de Posse

£2R£ 
nA^Í1°°2548-2/99»' 

que lhe é movida pÇor FÍAT LEA

SSÍLm i 
ARRENPAMENTO MERCANTIL, ficando o Requendodevidamente ciente de que, não sendo a ação contestada presumir

fnrm0, T^ 
°Z*° verdadeiros os fatos articulados na incfal na

noTl,?rnS nlS- 
285 " 319 d° Códi9° de Processo Civil. E, para que

cL í^,«fJP°88am 
os,,n,eressados, alegar quaisquer ignorân-

forma dãüTrlS 
Presen,e edital que será fixado e pubhcado na

Fm 
6 Dad° 6 paSSad0 nes,a cidade de Manaus, capital doEstado do Amazonas, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de maiodo ano de 1999 EU, RUTH HELENA MENDES^MONTEIRO

Escnva, subscrevo, conferi.- "numeiMU,

ONILZA ABREU GERTH
- Juíza de Direito - J

SMH DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE RELÓGIOS LTDA.

NIREN» 35.211.219.745

C.G.C/M.F. N° 33.051.256/0001-06

Sétima Alteração do Contrato Social

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados:

oaraalülzCSaG«iPS?AEREN 
E C'E SA' uma sociedade existente e

E^f c 
°0rí° COm as leis da Sul'Ça. com sede em Biel

SS 
" 

?U,Ça' 
na 

^OU,e 
de BouJean' 9' "este ato representada po

CÃO fnrS0"' 
CRED° CONSULTORIA E ADMInStrX-

?*2 íín' ^0C|edade por quotas de responsabilidade limitada comsede na Rua Loefgreen, 857, São Paulo, SP, neste ato representada
por seu sócio gerente, Sr. INGO GRIMHARD SELKE braE cLsada admin.strador residente e domiciliado na Rua CoS deMonte Alegre 812 ap. 181, São Paulo, SP, portador da Cédula Te

oSSSmmv,^ 
26°'566 e inscri,° no CPF/MF sob n9

£!Ính?^LMUJ^ 
MAX LUDWIG SCHADLICH, brasileiro, casado

to nn rPP/MPc0rtaK°r 
da Cédula de Identidade RG n» 397.995 e inscS

R„» F^ 
™ S°o °,nJ °01 888 598-53, residente e domiciliado naRua Embaixador Raul Fernandes, 57, ap. 144, São Paulo, SP;

RFLóV1nCQ0.%naASMH 
°° BRAS,L ,NDÚSTRIA E COMÉRCIO DE

S?^ 
*•' sociedade comercial por quotas de responsabili-dade limitada, com sede na Capital do Estado de São Paulo na AvBrigadeiro Fana üma 1811. 15» andar (parte) e 4» andar, conjuntos

Contratl W 
"0¦CG,C/MFSOb°"'33051 -236/°001 -06. com seuCon rato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São

Sl£™^ 
° 

,? 
35211219745' em sessão de 29.10.92, têm entre s°

sejufnfe forma9'3' 
° mencionado Contrato Social procedendo da

L» r,r,.9s 
sócios resolvem alterar a denominação social de "SMH

mvSPoobrasilItda"3930 da SOCiedade é THE SWATCH

L «in rZZÜL?ICem,em 
vi9°r e ^alteradas todas as demais cláusu-

trumento "a0 
exPressamente modificadas por este ins-

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o pre-

SSSSSSSISKvias de '9ual ,eo'' •*• "a -^

São Paulo, 17 de setembro de 1998.

^AOTA 
ESTADO DO AMAZONAS

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL - 2» OFÍCIO
Bel. Celeste Dalva S. C. Machado - Oficial Vitalícia

Cláudio Machado Barros -1« Sub-Oficial

EDLTALDE PROCLAMAS

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram
os documentos exigidos pelo Art. 180, no I, II, IV do Código

E MArmSliev°icPAoCL0 
CESAR NASCIMENTO CARDOSO

E MARLEY ISABEL DA SILVA NOVO. Ele nat dePanntins/AM nasc. 15.11.67, téc. em contabilidade, solt

inrnJV68' .AVEpaminondas- 751 " C08 ¦ Centro, filho deJorge Teixeira Cardoso Filho e Onélia Nascimento Cardoso
Ela, nat. de Parintins/AM, nasc. 27.02.72, contadora solt
dom e res. a rua Sáo Sebastião, 12 - Pres. Vargas, filha de

ANTANin'q?™«V0 
G An,onina da Silva Novo; MARCO

í?í mÁ?,f 
APJ?STA °A CUNHA E JUUA EMÍUA CHA-

vt& MACIEL. Ele, nat. do Rio de Janeiro, nasc 16 02 56
empresário, divorciado, dom. e res. Conj. Tocantins - 2*

bS.," h 
UrD 

,AptS 
213 " Chapada/ fi.ho de Ruben

Baptista da Cunha e Anita Machesani. Ela nasc
Manaus/AM, aos 22.04.65, func. federal, solt., dom e resno mesmo end. do nubente, filha de Ademar Nogueira

raÍma 
Qalírl?t\,,CnaVeS Macie,; ANTÔNIO CARLOS

Sm^A«r,MAGALHAES 
E SOCORRO MARIA GOUVEIA

DINIZ Ele, nat. de Fortaleza/CE, nasc. 05.09.54, economis-
ta, solt., dom. e res. a rua Belo Horizonte - Cond Art I -
Moacir Andrade - 868/apt« 101 - Adrianópolis, filho de José
Nestor Magalhães e Francisca Neusa Baima Magalhães
tia, nat. de Sena Madureira/AC, nasc. 11.09.67, do lar solt
dom e res. no mesmo end. do nubente, filha de Gilberto

r\lnZaS^ 
e Ca,arina Gouveia Diniz; ANTÔNIO ROSAS

DE OLIVEIRA JÚNIOR E RAQUEL DE LIMA MARTÍNS
Ele, nat. de Boa Vista/RR, nasc. 21.05.75, comerciante,

Sr ^°m. 
e-res a Rua Aristofany Antony, 12 - Petrópolis

ilho de Antônio Rosas de Oliveira e Lúcia Coelho de
Lucena. Ela, nat. de Manaus/AM, nasc. 08.08.80 estudan-
te solt dom. e res. no mesmo end. do nubente, filha de

f«?«r^d^S,0uza 
Martins 

i 0zilete de Lirr,a Martins; JACÓ
MIRANDA CHAIN E ANTÔNIA BARROS LEMOS. Ele nat
de Manaus/AM, nasc. 31.12.70, autônomo, solt. dom e res
Av. Joaquim Nabuco, 1110 - Centro, filho de Juaudi Chain e
Mana Célia de Castro Miranda. Ela, nat. Janauacá/AM
nasc. 13.08.80, do lar, solt., dom. e res. no mesmo end. do
nubente, filha de Raimundo Trindade Lemos e Maria Narros
de Lemos; GREGORY AUGUSTO BARBOSA MONTEIRO
E MARIA SILVANIA OLIVEIRA DE SOUZA. B° nat de
Manaus/Am, nasc. 12.09.67, comerciante, solt., dom e res

Mnmi*;n 
1m ",C,°nJ- C°S,a e Silva" Raiz'filh0 ^ Aldemir

Monteiro e Madalena Barbosa Monteiro. Ela, nat de
Manaus/AM, nasc. 07.12.75, doméstica, solt., dom e res no
mesmo end. do nubente, filha de Manoel Gomes de Souza
e Mana Vanda Oliveira de Souza. Se alguém souber de
algum impedimento que oponha-o na forma da Lei.

Manaus, 29 de Maio de 1999.

Cláudio Machado Barros
1fi Sub-Oficial

p.p. MIDO G. SCHAEREN E CIE SA
Ingo Grimhard Selke

HELMUTH MAX LUDWIG SCHADLICH

Rosenelde Aparecida Gonçalves
RG: 15.789.090-9 SSP - SP
CPF: 139.796.378/67

R$ 115,00 Ca>l»rii«il ò«i í£aiiimcrria.*a, ;
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ESTADO DO AMAZONAS

«ZO DE O.RE1TO ES&fggUS^ „« „p™Lna ¦ ¦ ^g^iTCg^ag1

ErJJIAkOEjEITACÃO COM PRAZO nP o^UVJfllllDJAS

*%S! S22*iD! 
0UVE,RA. Juiz de Direito da 2a Vara Cívelda Caprtal, Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil

JueZa?rav2RdeSteUrr!-AS^S,e 
Vir8m °,u de,e conhecimento tiveremque através deste CITA com o prazo de v nte (20) dias a contar Ho

QUERQtT 
PUblÍCaÇá0' d° Sr J0SÉ ROBERTO MELO ÍLBUQUERQUE, ou quem suas vezes fizer, que atualmente se encontraem lugar incerto e não sabido, para contestar a Ação ae Busca aApreensão n". 0129810133-3, dentro do prazo,defrês (3)\C n

n,!d'dcà°UHSe 
iá hOUVer pa9° 40% d0 P^eço financiado Suerer a

r3 h8 
m°ra' ,6nd0 COm0 Requerente BANCO SAFRA SM

de que, não sendo comtm^'JSStS£Ja^^
ele como verdadeiros os fatos articulados pelo Airtor Dado e n£

slfe^zTdVsTmís 5T2 ^PÍ,a' 
* ^^.^vWt

SeSaíuU^e^r d0 a"° de 19" Eu' Diretora de

ELCI SIMÕES DE OLIVEIRA
Juiz de Direito

J
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Cartório do Registro de Protesto de Letras
Manaus - Amazonas

Primeiro Ofício
Edital

nam^n^í 
™rua Joac1uim Sarmento, 418, acham-se

para ser protestados por falta de aceite, devolução e paga-

Ten*°;JL |tUl°SÍ<ílS 
sacados abaixo discriminados, comseus respectivos débitos, e como os devedores não foramencontrados nesta cidade, pelo presente e de direito, de açor-

ao com o parágrafo único do art. 883 do código civil e o itemIV do decreto 2044 de 31 de dezembro de 1908 ficam intima-
aos a virem pagar-nos ou nos dar as razões porque não o
fazem, ficando desde já notificados de seus protestos caso
assim nao procedam dentro do prazo legal.
Nome do Devedor Protocolo Valor R$
ACI Dist. Comércio e Repres. Ltda. 473.699/0 462,60
tíromax da Amazônia Ltda. 473 577/3
Cipromed Com. Ind. de Prod. Médicos Ltda. 473^67/3
Co or (í ase nict Ma» r a„„k i »_i_ *-.„ _,_Color Glass Dist. Mat. C. Acab. Ltda
Color Glass Dist. Mat. C. Acab. Ltda
Color Glass Dist. Mat. C. Acab. Ltda
Color Glass Dist. Mat. C. Acab. Ltda.
Color Glass Dist. Mat C. Acab. Ltda
Color Glass Dist. Mat. C. Acab. Ltda
Color Glass Dist. Mat. C. Acab. Ltda
Color Glass Dist. Mat. C. Acab. Ltda
Comercial Imp. e Exp. Comex Ltda.
Errivaldo Machado Barrozo
Evandro Nonato Pacheco de Souza
Ismar C. Moura
J. Evaldo de Freitas
José Ferreira da Silva
M. J. Noronha
Marcamp Imp. e Exp. Ltda.
Mirian da Silva Rocha
Nazeano Nunes Nascimento

I Rokichigue Ariê
¦ Roniel dos Santos Conceição
I Wilson Evangelista Dantas

Manaus, 07 de Junho de 1999

473.335/5
473.334/7
473.331/2
473.332/0
473.333/9
473.330/4
473.337/1
473.336/3
472.928/5
473.142/5
473.593/5
473.569/2
473.339/8
473.648/6
473.519/6
473.803/9
473.592/7
473.131/0
472.745/2
473.399/1
473.252/9

242,73
659,50

54,25
39,60
92,62
76,32
76,32
94,14

342,70
520,01

4.224,00
131,91
573,81

1.807,92
432,60
305,11
73,00

466,67
474,00
96,00

218,58
506,00

1312,52

PODER JUDICIÁRIO

,.„.„. JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRBALHO DA 11» REGIÃO

3« Junta de Conciliação e Julgamento de Manaus

EDITAL DE PRAÇA

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou
dele noticias tiverem que no dia 25 de JUNHO de 1999 às 9-35
horas, no Depósito da Justiça do Trabalho, à Av. St* Cruz
Machado, 150 - Japiim, serão levados a público pregão de vendas
e arrematação, a quem oferecer o maior lance os bens penhora-dos na execução movida por DOMINGAS PINTO BENTES contra
DROGARIA JORGE TEIXEIRA (na pessoa de Clodoaldo
Honorato Lobo), referente ao processo n» 7623/95-03, cons-
tante de:

o B^ ^ 
Terminais telefônicos n» 645-4980 contrato 151.624-

8; 656-5499 et. 160.884-3; 658-5445 contrato 164.388-6 e 645-
4842 contrato 150.671-4, em nome da executada, com débitos
a faturar ficando avaliado cada linha em R$ 300,00, perfazen-do um total de R$ 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS).

Quem pretende arrematar ditos bens deverá comparecer
no dia e hora e local acima mencionado, ficando ciente de quedevera garantir o lance com sinal de 20% (VINTE POR CENTO) do
valor. Manaus, aos VINTE E SEIS dias do mês de MAIO de mil
novecentos e noventa e nove. Eu, Ana Suely Furtado de
Mendonça, digitei. E eu, Maria Arminda Fonseca Bastos, Diretora
de Secretaria, subscrevi.

M« DA GLÓRIA ANDRADE LOBO
Juiza Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO AMAZONAS

CARTÓRIO DO 7» OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
MARIA LUIZA SOARES DE SENA - OFICIAL

Ej2!TALDE_rMQCLAJMS

Faço saber que pretendem casar-se: PEDRO
ROQUE DOS SANTOS e VALDENIZA COSTA CAMPOS,
ele, bras., viúvo, militar, nat. de Manaus/AM e nasc.
28.09.57, res. e dom., nesta cidade, filho de Leandro José
dos Santos e Emília Roque dos Santos. Ela, bras., solt
secretária, nat. de Manaus/AM, nasc. 15.10.69, res. edom 

'

nesta cidade e filha de Ovídio Nogueira Campos JAYME
LUIZ DE OLIVEIRA SANTANA e CILEDA NOGUEIRA DE
OLIVEIRA, elé, bras., solt., industriário, nat. do Careiro/AM,
nasc. 06.06.70, res. e dom. nesta cidade e filho de Luiz
Lopes Santana e Maria de Fátima de Oliveira Santana. Ela
bras., solt., professora, nat. de Manaus/AM, nasc. 09.04.74'
res. e dom. nesta cidade, filha de Manoel Messias Filho è
Oscarina Nogueira de Oliveira; ERINEY NASCIMENTO DA
SILVA e SIMONE COSTA VIANA, ele, bras., solt., torneiro
mecânico, nat. de Manaus/AM, nasc. 18.05.76, res. e dom.,
nesta cidade, filho de Alfredo Pereira da Silva e Luzia
Santana do Nascimento. Ela, bras., solt., estudante, nat de
Manaus/AM., nasc. 30.11.75, res. e dom., nesta cidade e
filha de Raimundo Alves Viana e Jove Costa Viana- CAR-
LEY SOUTO DE ARAÚJO e MARIA AUXILIADORA MOTA
MONTEIRO, ele, bras., solt., taxista, nat. de Coarí/AM.,
nasc. 01.11.79, res. e dom. nesta cidade, filho de Pedro
Monteiro de Araújo e Raimunda das Graças Olanda Souto
Ela, bras., solt., estudante, nat. de Manaus/AM., nasc.
23.09.77, res. e dom. nesta cidade, filha de Francisco
Monteiro de Araújo e Maria Dorvalina Mota Monteiro-
MARIO ALBERTO BARBOSA DE LIMA e IVANETE MAR-
QUÊS DA SILVA, ele, bras., solt., autônomo, nat. de
Manaus/AM, nasc. 07.08.69, res. e dom., nesta cidade, filho
de Rafael Francisco de Lima e Francisca Barbosa de Lima.
Ela, bras., solt., do lar, nat. de Manacapuru/AM, nasc
12.04.69, res. e dom., nesta cidade, filha de Esmaelino Leal
Marques e Raimunda Marques da Silva. Os nubentes apre-
sentaram os documentos exigidos pelo Art. 180 do CCB. Se
alguém souber de algum impedimento que oponha-o na
forma da Lei. O referido é verdade e dou Fó.

V.

Manaus (AM), 31 de Maio de 1999.

Glenda Soares da Encarnação
Suboflcial

r 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, devolução e pagamen-
to, os títulos dos sacados abaixo discriminados, com seus res-
pectivos débitos, e como os devedores não foram encontrados
nesta cidade, pelo presente e de direito, de acordo com o para-
grafo único do art. 883 do código civil e o item IV do decreto 2044
de 31 de dezembro de 1908 ficam intimados a virem pagar-nos
ou nos dar as razões porque não o fazem, ficando desde já noti-
ficados de seus protestos, caso assim não procedam dentro do
prazo legal.

Nome do Devedor Protocolo Valor RS
Cleire Vieira Chagas 1.231.512/0 28133
Comercial Import. e Export. Comex Ltda. 1.231 246/6 4 224 00
M A. M. Freire 1.231.426/4 896Í00
Nazeano Nunes Nascimento 1 231 400/0 100 00
°ÜSS LuÍZ.PereÍra 1 230.791/8 1.161Í30
Palácio do Acessom Ltda. 1.231.417/5 1.370 00
Patrícia da Silva Monteiro 1.231.492/2 407,17

Manaus, 07 de Junho de 1999.

CEAM
COMPANHIA ENERGÉTICA DO AMAZONAS

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N» 05/99 - CLP

1 A COMPANHIA ENERGÉTICA DO AMAZONAS - CEAM torna
publico que às 10:30 horas, do dia 24/06/99, na Av. 7 de Setembro Ns
50, Centro, no auditório da Empresa, receberá documentos de habili-
tação e propostas para Locação das Embarcações de sua proprieda-de, de acordo com a Relação da Frota Fluvial constante do Edital cujo
tipo de licitação será o de maior oferta, sob a forma de execução indi-
reta, em regime de empreitada por preço global. 2 - Os interessados
poderão obter informações sobre o Edital de Licitação no endereço
acima citado, Telefone: (092) 622-3405, RAMAL 242, ou pelo FAX N9
(092) 622-1673, no horário comercial. 3 - O Edital de Licitação comple-
to regido pelas Leis N°s. 8.666/93 e 8.883/94, poderá ser adquirido
através de solicitação por escrito e do pagamento da taxa de R$ 50 00
(Cinqüenta reais), sem direito a restituição.

Manaus (Am), 01 de junho de 1999.

José Raphael Siqueira Filho
Presidente

ESTADO DO AMAZONAS
CARTÓRIO DO 7» OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

MARIA LUIZA SOARES DE SENA - OFICIAL

EDITAL PE PROCLAMAS

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo Art. 180, n9 I, II e IV do Código Civil Brasileiro
EVANDRO BAZÍLIO DA SILVA E ANA CRISTINA FONSECA COR-
TEZ. Ele, nasc. em Rio Branco/AC, aos 21.05.66, téc. em segurança
solteiro, dom. e res. nesta cidade, sito a rua Borba, 12 - Vila da Prata'
filho de Pedro Gomes da Silva e Alzira Bazílio da Silva. Ela, nasc em
Tefé/AM, aos 29.09.77, do lar, solt., dom. e res. no mesmo end acima
supra citado, filha de Pedro Cortez e Joaquina Fonseca Cortêz Se
alguém souber de algum impedimento e ponha na forma da Lei. Lavro
o presente para ser fixada em Cartório.

Manaus (AM), 26 de Maio de 1999.

Glenda Soares da Encarnação
Suboflcial J

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MANAUS - AMAZONAS

ELCY ALVES MENDONÇA - OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

EDITAL DE PROCLAMA»?

„..... J?SZ 
saber ^ue Pretendem casar-se: ALEXANDRE DA

SILVA DANTAS E SHIRLEY MAUREN DA SILVA PAIVA. Ele, solt
mecânico, nasc. 07.05.74, filho de Joaquim Queiroz Dantas e Mariy
da Silva Dantas, nat. do AM. e res. nesta cidade. Ela, solt., estudan-
te, nasc. 18.11.82, filha de Francisco Amadeu Paiva e Francisca
Margarete da Silva Paiva, nat. do AM. e res. nesta cidade JOÃO
FERREIRA SOUSA E SUELY DO SOCORRO MORAES DOS SAN-
TOS. Ele, solt., pedreiro, nasc. 15.10.54, filho de Maria Ferreira de
Souza, nat. do PA. e res. nesta cidade. Ela, solt., do lar nasc
10.03.66, filha de José Josué dos Santos e Maria Santa Moraes dos
Santos, nat. do PA. e res. nesta cidade; JOSÉ ALBERTO DE SOUSA
E CICERA MARIA PEREIRA. Ele, solt., pedreiro, nasc. 05.01 65 filho
de José Bezerra de Sousa e Maria do Carmo Saturno de Sousa' nat
do CE. e res. nesta cidade. Ela, solt., do lar, nasc. 18.01.76, filha de
Rosio Féhx Pereira e Regina Maria de Jesus, nat. do CE. e res. nesta
cidade; MARCELO CHAVES DE PAIVA E ENEIDA PAES ARAÚJO.
Ele, solt., comerciário, nasc. 20.08.74, filho de Walter Ferreira de
Paiva e Ana Mary Chaves de Paiva, nat. de Brasília e res. nesta cida-
de. Ela, solt., comerciaria, nasc. 02.04.71, filho de Carlito Rodrgiues
de Araújo e Eline Paes Araújo, nat. do AM. e res. nesta cidade JONA-
THAS DA SILVA SANTOS E LILIAN BATISTA CHAVES. Ele solt
comerciante, nasc. 29.04.80, filho de Ailton Verçosa dos Santos e
Aríete da Silva dos Santos, nat. do AM. e res. nesta cidade Ela solt
estudante, nasc. 08.08.82, filha de José da Silva Chaves e Lúcia
Batista Chaves, nat. do AM. e res. nesta cidade. Apresentaram os
documentos exigidos pelo art. 180 do Código Civil Brasileiro Se
alguém souber de algum impedimento que oponha-o na da Lei Eu
ORIÊTA DANTAS HAURADOU. Sub. Oficial do Registro Civil o subs-
crevo e assino.

Manaus (AM), 21 de Maio de 1999

Oriêta Dantas Hauradou
Sub-Oflclal J

Cartório do Registro de Protesto de Letras
Manaus - Amazonas

Quarto Ofício
Edital

Em meu cartório na rua Henrique Martins, 446, acham-se
para ser protestados por falta de aceite, devolução e paqa-mento, os títulos dos sacados abaixo discriminados com
seus respectivos débitos, e como os devedores não foram
encontrados nesta cidade, pelo presente e de direito de açor-
do com o parágrafo único do art. 883 do código civil e o item
IV do decreto 2044 de 31 de dezembro de 1908 ficam intima-
dos a virem pagar-nos ou nos dar as razões porque não o
fazem, ficando desde já notificados de seus protestos caso
assim não procedam dentro do prazo legal.

Nome do Devedor Protocolo Valor R$
A. E C. Esportivos de Manaus Ltda. 1.136.082/3 294 00BrasflorCom e_Rep Ltda. 1.136.061/0 218,00
Brasfor Comércio e Representação Ltda. 1.136.089/0 926 83Francisco C. S. Oliveira 1.136.021/1 364!61i. a. Lima 1136 361/0 450 00José dos Santos Rodrigues 1,136:460/8 226;<X)
MC. Comércio e Representação Ltda. 1.136 146/3 177 12Madeireira Magalhães Ltda. 1.136.044/0 500 00Marcamp Imp. e Exp. Ltda. 1.136.542/6 226,53
Nazareno Nunes Nascimento 1136 223/0 100 00
OcimarGomes da Silva 1136 033/5 25595
Papenorte Comércio Ltda. 1 136145/5 10972
Paraíso do Bebê Mov. e Enxovais Ltda. 1.136.048/3 361 94Paulo Roberto Caetano Moreno 1.136.035/1 2.00000
Rosonei de Melo Lima 1. j36.020/3 461,30
Rubem da S Ribeiro 1.136.394/6 349,30

I bales Vieira Marques i 13» mq/q 1 ?ii aa
Valer Livraria e Edit. Distrib. Ltda. 1 136:141/2 JJIb.K

V 
Manaus, 

07 de Junho de 1999. j

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRBALHO DA 11» REGIÃO
3» Junta de Conciliação e Julgamento de Manaus

EDITAL DE NOTlFfÇAÇÃn

... Pel° presente Edital fica notificado o reclamado SELETI
VA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA., atualmente em lugar
incerto e nao sabido, para comparecer nesta Secretaria a fim de
tomar ciência da Decisão exarada pelo Juiz Presidente no proces-so n9 6930/99-03, em que é reclamante DORIVAL RUFINO DE
SOUZA, cujo teor é o seguinte:
Decide a 3" JCJ de Manaus, à sua unanimidade, julgar TOTAL-
MENTE PROCEDENTE a reclamatória trabalhista, para o fim de
condenar a reclamada SELETIVA SERVIÇOS EMPRESARIAIS
LTDA e subsidiariamente o litisconsorte MANAUS ENERGIA S/A
a pagar ao reclamante DORIVAL RUFINO DE SOUZA, as verbas
minudenciadas nos fundamentos. Tudo nos termos da fundamen-
taçao. Custas pela reclamada na quantia de R$ 80,00, calculadas
sobre o valor arbitrado de R$ 4.000,00. Proceda-se de acordo com
os Provimentos 01/93 e 02/93 do TST quanto à Seguridade Social
e Imposto de Renda, no que couber. Apliquem-se juros e correção
monetána na forma da lei. Ciente o reclamante e litisconsorte
Notifique-se a reclamada por Edital

O QUE CUMPRA NA FORMA DA LEI.
DADO E PASSADO na Secretaria da Terceira Junta de

Conciliação e Julgamento de Manaus, aos TRINTA E UM dias do
mês de MAIO de mil novecentos e noventa e nove. Eu Ana Suely
Furtado de Mendonça, digitei. E eu, Maria Arminda Fonseca
Bastos, Diretora de Secretaria, subscrevi.

M« DA GLÓRIA ANDRADE LOBO
Juiza Presidente

ESTADO DO AMAZONAS
PODER JUDICIÁRIO

^

AuRrTAÓm ?,ÇSLÍÍSftS 
D0 REG'STRO CIVIL DE MANAUS -AM

C«?,oAÍ-,H0..L.E^Í- W 1518 * CACHOEIRINHA/FONE:663-4470
OFICIAL: MARCO HENRIQUE RODRIGUES MESQUITA

EDITAL DE PROCLAMAS N« 9.404 a 9.423

FAÇO SABER que pretendem casar-se, e para tanto,
apresentaram todos os documentos exigidos por LEI os
nubentes: RAIMUNDO LUCIMAR DE OLIVEIRA MOURA,
func. público, solt., nasc. em Fortaleza-CE, aos 30.05.71'
filho de Manoel Cabrina de Moura e de Lídia Jacinto de
Oliveira Moura, res. à Av. Contamino nery - Conj. Tocantins -
BL. 19 - Apt9. 314 - Chapada, nesta. ANA PAULA GUEDES
PINHEIRO, nutricionista, solt., nasc. em Campina Grande-
PB, aos 01.11.71, filha de Waldecy Guedes Pinheiro e Edna
Guedes Pinheiro, res. no mesmo end. do nubente; JOSÉ
ARMIRO DA SILVA, encarregado, solt., nasc. em Manaus-
AM, aos 27.04.68, filho de Maria Bernarda da Silva res àrua
Nova Olinda, n9127 - Petrópolis, nesta. EUCICLÉIA ROCHA
DA SILVA, do lar, solt., nasc. em Manaus-AM, aos 25.09.66,
filha de Sebastião Carneiro da Silva e Edite Rocha da Silva
res. no mesmo end. do nubente; FRANCISCO ANTÔNIO
M ATI AS BARBOSA, corretor de seguro, solt., nasc. em Tefé-
AM, aos 11.10.57, filho de Antônio Amâncio Barbosa e
Damares Matias Barbosa, res. à Av. Adalberto Vale nfi 420 -
Betânia, nesta. MARIA CRISTINA CAVALCANTE DE OLI-
VEIRA, estudante, solt., nasc. em Manaus-AM, aos 31.10.66
filha de Leonel Alves de Oliveira e Marcionilia Gomes
Cavalcante, res. no mesmo end. do nubente; MILTON DE
AGUIAR CAMINHA FILHO, professor de natação, solt
nasc. em Manaus-AM, aos 27.04.80, filho de Milton de Aguiar
Caminha e Iva Souza Cruz Caminha, res. à Rua Saldanha
Marinho, n9 745 - Centro. ISA MANUELA DA SILVA PEREI-
RA, estudante, solt., nasc. em Salvador-BA, aos 12.10.79,
filha de Emanuel Ramalho Pereira e Isa Mary da Silva
Pereira, res. à rua Rodrigues Alves, n9 458 - D Pedro I
nesta; RICARDO GARCIA SIMÕES SANTOS, empresário'
solt., nasc. em Marjaus-AM, aos 03.03.72, filho de Ramiro
Simões Santos e Elvira Garcia Santos, res. à Rua Rio
Tarauacá, n9 185 - Vleiralves, nesta. CLÁUDIA ANDRÉA
CORRÊA DE SOUZA, cirurgia dentista, solt., nasc em
Manaus-AM, aos 21.03.71, filha de Cláudio Carvalho de
Souza e Izete Corrêa de Souza, res. à Av. Pedro Teixeira, nB
78 - Conj. Kissia, nesta. Se alguém souber de algum impedi-
mento dos nubentes acima relacionados, que denuncie sob
as formas e penalidades da LEI.

Manaus (AM), 05 de maio de 1999.

Marco Henrique Rodrigues Mesquita
Oficiei
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CC-5 é usada para
lavar dinheiro

Brasília (AJB) - A relação
das 15 maiores pessoas físicas

que enviaram recursos ao exte-
rior valendo-se de contas CC-5
é um indício de que este instru-
mento pode estar sendo usado
em larga escala para lavagem
de dinheiro, de acordo com
membros da CPI dos Bancos.

De acordo com a relação
entregue na CPI pelo procura-
dor da República em Cascavel,
Celso Antônio Três, com exce-

ção do banqueiro Moyse
Yacoub Safra, que encabeça a
lista, tendo remetido R$ 224,3
milhões nos últimos sete anos,
todos os outros remetentes são
inteiramente desconhecidos no
mundo dos negócios.

Um certo João Batista da
Silva é o segundo colocado,
tendo enviado R$ 197,9
milhões. Alcyr Guedes de
Almeida vêm em terceiro, com
R$ 168,9 milhões e Sérgio Luiz
Rosselli Becker em quarto, com
R$ 158,9 milhões. Tanto Três
como os senadores concluíram

que a maior probabilidade é que

estas pessoas sejam "laranjas",

emprestando o nome para os
verdadeiros investidores. Há
também a hipótese de se tratar
de doleiros.

A lista é integrada até por
pessoas com nomes que pare-
cem inverídicos, como
Rlaucida Kramer Bardemaker,
décima-segunda no ranking,
com o envio de R$ 79,566
milhões, ou João Alberto Silva
da Silva, décimo na lista, com
R$ 110,192 milhões.

Também fazem parte da lista
dos maiores remetentes
Francisco Alves de Oliveira,
com R$ 156,2 milhões, Ricardo
Katz de Castro, com R$ 132,6
milhões, Paulo Ricardo
Kohlrausen, com R$ 130,075
milhões, Gui-

lherme Jara, com R$ 128,6
milhões, Oscar Bogado de
Cantero, com R$ 115,2
milhões, Miguel Banega, com
R$ 106,8 milhões, Moacir
Antônio Dalmolin, com R$
76,1 milhões. Nestor Reinaldo
Morei Aquino, com R$ 70,8

milhões e Salete Mussio, como
R$ 65.5 milhões.

No total, 1,6 mil pessoas uti-
lizaram contas CC-5 desde
1992, enviando para o exterior
R$ 7,5 bilhões, mas nomes
conhecidos no mundo empresa-
ria! e artístico aparecem na lista
com valores muito mais modes-
tos. Dono do banco Marka,
Salvatore Cacciola, por exem-

pio, enviou R$ 3,350 milhões.
Constam na relação

Alexandre Grandene, José
Mindlin, o apresentador
Carlos Roberto Massa, o
""Ratinho"", 

entre outros.
Bancos estrangeiros se desta-

cam entre as instituições finan-
ceiras que mais fizeram envios
ao exterior, junto com o Banco
do Brasil e bancos nacionais pri-
vados de porte médio. O
Citibank encabeça a lista de
bancos que mais fizeram envios

para o exterior, com R$ 3,670
bilhões, seguido pelo Banco do
Brasil, com R$ 3,440 bilhões.

O primeiro banco privado
com participação nacional é o

terceiro da lista, o BBA
Creditanstalt, com R$ 2,740
bilhões, seguido pelos banco
Chase Manhattan, com R$
2,416 bilhões. O Banco
Garantia vem em quinto, com
R$ 1,582 bilhão.seguido pelo
Safra, com R$ 1,533 bilhão,
Lloyds, com R$ 1,399 bilhão e
Boston, com R$ 1,344 bilhão.
A lista dos 15 maiores inclui
ainda o Boa Vista, com R$
1,288 bilhão, Icatu, com R$
1,284 bilhão, ABN Amro, com
R$ 1,175 bilhão. Real, com R$
1,163 bilhão, Pactuai, com R$
1,095 bilhão, Banestado, com
R$ 1,073 bilhão, e Banco da
Bahia, com R$ 1,043 bilhão.

A presença do Banestado,

o banco estadual do Paraná,

como uma única instituição

financeira dos governos esta-
duais na lista se justifica pelo
grande concentração de con-
tas CC-5 nas cidades para-
naenses que fazem fronteira

com o Paraguai, em especial
Foz do Iguaçu.

Há 78 anos O Honrai òa
(Hanwmxia publicava as

seguintes matérias:

Loterias e comerciantes de jóias vão ser investigados
Brasília AJB) - A partir de

primeiro de agosto, os promo-
tores de loterias e os comer-
ciantes de jóias, pedras e metais

preciosos terão que informar ao
Conselho de Controle de
Atividades Financeiras (Coaf),
ligado ao Ministério da
Fazenda, sobre quaisquer ope-
rações suspeitas de fazerem

parte do crime de "lavagem" de
dinheiro ou ocultação de bens.
Duas resoluções do Conselho

publicadas no Diário Oficial
definem estas operações. Um
exemplo é o pagamento de três
ou mais prêmios lotéricos de
valor igual ou superior a 800
Ufir (hoje, R$ 781,60) ao porta-
dor de um mesmo CPF num

período de doze meses.
De acordo com Marcelo

Ceylão, secretário-executivo do
Coaf, a lavagem de dinheiro
está ligada a outros crimes,
como o narcotráfico, corrup-

ção, terrorismo e tráfico de
armas. Com a lei 9.613, de
março de 1998, o governo pas-

sou a ter a base legal necessária

para investigar as operações de
lavagem e criou a Coaf, uma
agência de inteligência finan-
ceira. Marcelo explicou que o
Conselho já está preparando
uma terceira resolução para
controle dos bingos.

Uma das resoluções publi-
cadas diz que os promotores de
loterias terão que identificar
todos os ganhadores de prêmios
e manter registro de qualquer
pagamento com valor igual ou
superior a R$ 10 mil. Neste
último caso, o vencedor terá

que dar o nome, número do
CPF e da carteira de identidade.
No caso de operações suspei-
tas, a entidade deverá comuni-
car as transações à Coaf em 24
horas sem alertar, é claro, os
suspeitos. Os informantes
terão sua identidade preserva-
da no caso de - correr de even-
tuais processos criminais. A
Coaf poderá requisitar infor-
mações sobre os prêmios
pagos por estas entidades em

Disque Frigorífico

Montagens,

Desmontagens,

Isolamentos e Manutenção

em Câmaras Frigoríficas

em Geral.

enes: 234-8958 / 994-0694

um prazo de cinco anos
depois do seu registro.

No caso das loterias, tam-
bém será considerada operação
suspeita o aumento repentino e
continuado da arrecadação de
algum jogo (especialmente os
com maior probabilidade de
acerto), seguido de aumento de
incidência de prêmios na
mesma localidade ou estabele-
cimento. Outra operação sus-

peita é a repentina incidência
de apostas de valores altos em
um determinado jogo (na ten-
tativa de fechar as combina-

ções possíveis).
No caso da comercialização

de jóias, pedras e metais pre-
ciosos, a Coaf vai exigir a iden-
tificação completa de quaisquer
clientes, inclusive o endereço; e
o registro das transações supe-
riores a R$ 5 mil nas vendas a
varejo e R$ 50 mil nas vendas
da indústria de jóias. No regis-
tro, a Coaf dará especial aten-

ção à forma de pagamento da

pessoa física ou jurídica.
Em relação às jóias, será

considerada operação suspeita

a utilização de valor igual ou
superior a R$ 10 mil em espé-
cie nas transações; repetidas
operações no valor próximo ao
limite definido para registro;
operação em que o comprador
não se disponha a cumprir as
exigências cadastrais; proposta
de venda de grande quantidade
de pedras em estado bruto sem

que a sua origem seja conheci-
da ou que a área de garimpo
declarada não tenha tradição ou
esteja esgotada.

Também será suspeita a
operação em que o comprador
não aparente possuir condições
financeiras para sua concretiza-

ção, configurando a possibili-
dade de se tratar de um "laran-

ja". Outras transações suspeitas
são aquelas em que o compra-
dor propõe o pagamento por
meio de transferência de recur-
sos em contas no exterior e pro-
postas de superfaturamento ou
subfaturamento. Até agosto, a
Coaf vai comunicar um endere-

ço eletrônico na Internet para o
recebimento de denúncias
sobre lavagem de dinheiro.

Continuando na edição do
dia 9 de janeiro de 1921 do

Jantai ba Cuuuiteitio, outras
notas divulgadas por este meio
de comunicação foram as
seguintes:

O desembargador César de
Rego Monteiro, governador do
estado, visitou, ontem, quando
em sessão ordinária, o
Superior Tribunal de Justiça,
fazendo-se acompanhar do dr.
Simplício Coelho de Mello
Rezende, secretário-geral,
tenente-coronel Octávio
Sarmento, ajudante de ordens
e do dr. Mário do Rego
Monteiro, chefe de polícia. Por
essa ocasião o desembargador

presidente suspendeu a sessão
do tribunal, recepcionando,
com os seus pares, o governa-
dor do estado, que trocou
idéias com as altas autoridades

judiciárias, por espaço de
aproximadamente meia hora.
Depois o desembargador Rego
Monteiro deixou o edifício do
foro, sendo acompanhado até a

porta pelos membros do tribu-
nal. Em seguida a essa visita o

governador esteve no quartel
de 27°. Batalhão de Caçadores,
onde foi recebido pelo coronel
Azevedo Costa, comandante e
demais oficiais de batalhão,
em companhia dos quais e
comitiva governamental, per-
correu todas as dependências.
Ao retirar-se foram prestadas,
pela guarda ao governador, as
continências do estilo.

O chefe do poder Executi-
vo determinou ao Dr. Angelino
Beviláqua, diretor, em comis-
são, do Horto Florestal, que
volte a reassumir as funções de
seu cargo, na seção de terras e
obras públicas, anexa à secre-
taria do governo. O governo
tendo em vista a disponibilida-
de não remunerada em que se
encontra o Dr. João de Araújo
Amora, auxiliar da seção de
terras e obras públicas, cargo
esse que, sem prejuízo de ser-
viço, pode deixar de ser pro-
movido, resolveu, como medi-
da de economia, dispensar o
senhor Francisco Lopes Braga,

que exercia interinamente o
mesmo cargo. Para exercer o
cargo de vice-presidente da
Junta Comercial, foi nomeado

pelo governador o senhor

Araújo. Na visita que fizemos

ontem à lancha Belo

Horizonte, chegada ao nosso

porto, encontramos a bordo o

primeiro-sargento Leovigílio

Rebelo, ex-instrutor do tiro de

guerra de Itacoatiara. Esse

inferior do nosso Exército,

bastante estimado nesta capital

por sua conduta da vizinha

cidade, em virtude de uma
ordem do general Joaquim
Inácio, inspetor militar desta
região. O motivo da sua prisão
e perda do lugar que exercia no
tiro daquela localidade, deriva
de uma nota publicada pela
Gazeta da Tarde, dizendo que
aquela unidade de guerra, sob
o comando do referido sargen-
to, havia formado na ponte de

desembarque e prestado conti-
nências ao marechal Dr.

Thaumaturgo de Azevedo, por
ocasião da sua passagem pelo

porto de Itacoatiara, a bordo
do paquete Manaós. Sobre o

assunto interpelamos o sargen-
to Leovigílio e dele obtivemos

como resposta que a nota em

questão é inverossímil não

passando de uma exploração

de mal informante, que, ludi-
briando a boa fé da imprensa,
certamente visou prejudicá-lo.
Acentuou que, alheio à política
e cumpridor dos seus deveres

disciplinares, era incapaz de
incorrer em tão gTave falta. O
sargento Leovigílio declarou-

nos ainda em seu poder docu-

mentos insuspeitos que desta-

zem, por completo, a culpa
imputada à sua pessoa.

Ao tesoureiro de sua repar-
tição recomendou o delegado

fiscal que se fizesse debitar

pela quantia de cento e cin-

qüenta contos de reis, recebida
da agência do Banco do Brasil,
em sete corrente. Foi dispensa-
do do cargo de desenhista inte-
rino da seção de terras e obras

públicas, anexa à secretaria do

governo, o senhor Antenor
Rocha, devendo um dos enge-

nheiros auxiliares da mesma
seção executar os serviços que
competiam aquele funcionário.
Não houve condenação de

gêneros de consumo por
imprestáveis, ontem, no mer-
cado público.

iJMA^P'ARA U) MILHÕES DE CLIENTES
A Internet brasileira conta atualmente com 2 milhões de

usuários, que serão 10 milhões até o ano 2000. A gama de negócios

na Internet alcançou o volume de USS 31 bilhões em 1998. A

previsão para o ano 2002 é de USS 349 bilhões.

Esta é uma excelente oportunidade de negócios para sua

empresa.

A ARG0 se dedica à produção de sites comerciais com

transações on-line. Para isso tem uma equipe de designers,

programadores, engenheiros e consultores para que sua home page 
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seja harmoniosa em sua apresentação e eficaz em seu objetivo
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A. FERREIRA PEDRAS & CIA
1999: VENDAS A PREÇOS SEM CONCORRÊNCIA

¦TI "<$¦*
IMPOMOS MENORES PREÇOS!

Srs. Empresários,
Industriários e povo
em geral, venham
conferir nossos preços.

F0RMICAS NACIONAIS • 3,08 X1,2 5 X 0,8

BRANCAS TX 27,00 BRILHANTE 25,00

OVO, MARFIM CLARO E CINZA CLARO TX 30,00 BRIL 25,00

OUTRAS CORES LISAS TX 33,00 BRILHANTE 30,00

DECORATIVAS: MADEIRAS- GRANITOS ETC.
TEXT. R( 40,00 - BRILHANTE R$ 38,00
Aqvmtr qlobal, jutoi t, puçoi a/toi «ad rimbatemi aqui.
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Laminados-Mogno-Cedro-Cerejeira Compensados Comuns de 1?

Chapa Brilhante (Fórmica) Chapa Compensado 4mm

Chapa Texturizada (Fórmica)
Cedro Naval
Treliças - 2,00 x 30 a 80 cm

A. FERREIRA PEDRAS & CIA.

Rua Teresina • 193 • Adrianópolis • á dez passos da Maceió

Fones: 633-1235 e 633-3593

FAX: 633-3523 2875.


