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Laser contra tatuagem

Lucidóa Maiorana
Diretor-Presidente

Para quem já fez alguma tatuagem, mas não
gostou do resultado, pesquisadores do hospital
geral de Massachussets estão desenvolvendo uma
nova técnica, à base do laser-rubi, que remove
o desenho praticamente sem dor e com um risco
menor de deixar cicatrizes. O processo só não
remove, ainda, a cor vermelha. (Página 25)
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Ulysses é o favorito do PMDB
Estivadores
não conseguem
reativar porto

Jí H
D B

Os portuários começaram a voltar,
mesmo assim Santos esteve praticamente paralisado. Sete mil estivadores
chegaram a um acordo — a greve foi
considerada ilegal pelo Tribunal Superior do Trabalho que concedeu a eles
reajuste de 46% —, mas os 2 mil trabalhadores das outras categorias de avulsos (conferentes, consertadores de
carga e descarga, vigias e trabalhadores do bloco) continuam parados, pois
ficaram fora do acordo. Essa categoria
de avulsos entrou com um pedido de dissídio no Tribunal Regional de Trabalho,
que será iulgado na terça-feira, pedindo inicialmente 80,82% de reajuste e
16,10% de produtividade.
OS 210 MIL metalúrgicos que estão
em greve, de acordo com a Central Única dos Trabalhadores, consideraram insatisfatória a proposta de 45% de
reajuste apresentada pelas montadoras
de automóveis e pelas indústrias de autqpeças, mas ainda não têm uma posiçao fechada para levar às assembléias
marcadas para a próxima terça-feira.
(Páginas 27 e 28)
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No plenário lotado, convencionais atravessaram a noite para escolher os candidatos a presidente da República do PMDB

O deputado Ulysses Guimarães e o governador da
Bahia, Waldir Pires tiraram
do páreo o ministro íris Rezende e o governador Alvaro Dias, ontem, no primeiro
turno da votação da convenção do PMDB, e vão à decisão. hoje, quando será
.conhecido o candidato do
partido à Presidência da República. Ulysses Guimarães
conseguiu 302 votos dos convencionais (33%), seguido
por Waldir Pires, que obteve
272 (30%). Os outros dois
candidatos, íris Rezende e
Álvaro Dias, conseguiram
251 (27%) e quase 72 (9%)
votos, respectivamente. Houve 11 votos nulos e duas abstenções. Segundo observadores políticos, como os 'moderados' de íris Rezende não
são simpáticos ao governador baiano, as probabilidades de sair vitorioso ficam
com Ulys..es Guimarães que
pode conseguir, hoje, mais de
60% dos votos e ser o canditado do PMDB à sucessão de
Sarney.
(Páginas 17 e 18)

Fundo pam fortalecer os municípios
NESTA EDIÇÃQ
Loteria federal
2? prêmio: 96.875
1? prêmio: 65.298
4? prêmio: 14.323
3? prêmio: 43.571
5? prêmio: 88.641

No Caderno de Esportes
OS TIMES de Paissandu'e Tuna já estão praticamente definidos para o jogo de amanhã,
no Mangueirão, no primeiro clássico do
Campeonato Estadual deste ano.
(Página 6)
O FLAMENGO estréia na Taça Rio, hoje,
diante do Bangu, com seus jogadores prometendo fazer tudo para conquistar o título estadual carioca, sem precisar de decisão
extra.
(Página 3)
vai ser decidiCAMPEONATO
Suburbano
O
do hoje, na Curuzú, entre Coríntians Paraense e Boaventura, em jogo com início
(Página 2)
marcado para as 16 horas.

Axé! para Mickey Rourke
VESTIDO com simplicidade, mas sem perder o charme que atrai milhares de fãs e lota os cinemas do mundo inteiro, dèsembarcou ontem, no aeroporto de Salvador, o ator
americano Mickey Rourke, que veio
para as
filmagens de seu mais novo filme 'Orquídea
Selvagem', no qual contracena com Jacqueline Bisset, que também já está na Bahia. As
tradicionais baianas não foram ao aeroporto. Mesmo assim, Rourke ganhou a sua fita
do Senhor do Bonfim. (Página 3)

Criação de um Fundo de
Apoio aos Municípios, com
atribuição de novas rendas às
prefeituras além daquelas
que a Constituição Federal
instituiu ou tornou obrigatórias para o Estado. A propôsta é do dr. Aldebaro Klautau e
será uma novidade em todo o
país. E é essa proposta que
constará da pauta aos prefeitos do'interior que estarão
reunidos na terça-feira, em
uma assembléia de associações regionais de municípios,
para discussão, e será levada
a Assembléia Constituinte do
Estado.
O Fundo, segundo a proposta, prevê os seguintes recursos: 10% da arrecadação
do ICMS, 10% do que a União
repassar ao Estado a título de
compensação pela exportação, 25% do que for arrecadado como imposto de transmissão causa mortis e sobre doações de bens e direitos e 10%
sobre os valores transferidos,
pela União, do Fundo de Participação dos Estados. Em
síntese: uma redistribuição
das arrecadações.
(Repórter 70)

Assassinato e
roubo de ouro
em Itaituba

§
"g,
*
,

Graças ao mau cheiro
que exalava do apartamento,
a polícia de Itaituba encontrou, ontem pela manhã,^ o cadáver em decomposição do
comerciante de ouro Carlos
aberto Pires Corrêa, 58 anos,
enrolado num lençol e embaixo da cama. O principal suspeito do assassinato — que
pode ter ocorrido na última
terça-feira —, é um dos empregados da vítima, Afonso
Cláudio Bernardo de Oliveira,
que sumiu da cidade, assim
como 4 quilos de ouro e NCz$
2 mil que estavam com
Carlos. (Página 30)

Itamaraty dá
orientação no
caso da coca
Na rodoviária movimento e desconforto pelo feriadão. (Página 14)
1

Coluna do Paulo Zing

Os feirantes cíbmeçam a
respirar aliviados: a perspectiva de descongelamento dos
preços dos hortifrutigranjeiros, que já eram vendidos acima da tabela, representa o
fim das autuações a que estavam submetidos pela Sunab.
Nas feiras, é difícil encontrar

POR 500 mil cruzados novos, o empresário
Bené Mutran comprou a cobertura e um andar do edifício 'Diamond Tower', na Praça da
República,
que leva a marca da Encol ***
Quatro 'barnabés' municipais aposentados
ganharam na Justiça ação contra a Prefeitura. Só de diferença vão receber 270 mil cruzados novos *** Dentre algumas
confidencias do senador Jarbas Passarinho,
a de que não está paquerando nenhuma mulher, nem pretende se casar, mesmo estando viúvo há dois anos *** Os padres só vão
poder casar, em Belém, mulher de 16 ou ho.mem menor de 18 anos com autorização de
D. Alberto Ramos. (Página 10)

Tempo

Marés
O papa acaricia uma criança negra e pede justiça

Papa volta a pregar
contra a violência
BELÉM, nublado
a encoberto com
chuvas esparsas.
Temperatura estável. Máxima de
30 a 32 e mínima
de 22 a 24. Ventos
Este/Norte fracos. Visibilidade
boa a moderada.

BELÉM E OUTEIRO
Preamar: I8ii4:>miii e
06h34min. Baixamar:
00hr.it.íin e 12h52tnin.
MOSQUEIRO Preamar:
17h55min e 05h45min.
Baixamar: llh50min.
SALINAS. Preamar:
14h56min e 02h23min.
Baixamar: 08h55min e
21h31min.

82 páginas em sete cadernos
*
Liberalzinho * Revista da TV
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Nas feiras, alívio com
fim do congelamento

Defender a justiça sociai, rechaçar a violência
e apoiar a reconciliação.
Foram palavras do papa
João Paulo II, ontem, no
encontro que manteve
com cerca de 20 mil iovens reunidos em um estádio de futebol, em
Antananarivo, uma ilha
africana, e o primeiro
ponto de sua visita ao país.
O papa falou sobre a preocupação dos estudantes e

..._ *...,>-...V-.

operários que não conseguem emprego ou salários
que lhes permitam sustentar as famílias, assinalando em particular os operarios rurais 'que estão sujeitos a um clima de intranqüilidade e ações
violentas', em uma referência ao banditismo e
aos saques nos campos,
mas manteve uma posição recuada quanto a dar
soluções.
(Página 26)

tabelas e produtos com preços
iguais. Nos supermercados,
começam a sumir algumas
mercadorias, que devem aparecer já com os preços reajustados. Mesmo com o racionamento de alguns produtos, as
vendas não caíram.
(Páginas 4 e 12)

Empresários Em 9 meses,
apenas dois
foram pedir
Amazônia naufrágios
pela
Após nove meses do nauOs empresários da Ama-

zônia pediram, em reunião na
quarta-feira, ao ministro do
Interior, João Alves, a reformulação do sistema de incentivos fiscais e a anulação do
decreto-lei 2.298 que dá competência à Comissão de Valores Mobiliários para fiscalizar
e regulamentar negociações
de títulos e valores emitidos
na área da Sudam. O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará,
Gabriel Hermes, disse que fez
uma observação ao ministro,
salientando que os empresarios da Amazônia reconhecem as necessidades do
Nordeste, mas que a região
pode encontrar solução para
seus problemas. (Página. 15)

A

frágio do barco "Correio do
Arari", quematou 56 pessoas,
a Capitania dos Portos do Pará e Amapá registra apenas
dois acidentes com embarcações, nos quais morreram
duas pessoas. Esses dados são
considerados uma vitória,
conseguida, segundo o capitão
dos Portos, Edson Pinho Sobrinho, com as campanhas de
conscientização desenvolvidas desde então, através de
faixas e cartazes colocados
nos barcos e portos, alertando
para o perigo do excesso de
passageiros. A superlotação
nos barcos que navegam pelos
rios da região
é considerada
até uma "questão cultural".
(Página 5)

O consulado do Brasil nos
EUA está sendo orientado pelo Itamaraty para acompanhar a situação dos dois
brasileiros, José Machado e
Walli da Silva, presos anteontem no aeroporto de Miami,
quando foram receber uma
tonelada de cocaína despachada num avião da Varig.
Por se tratar, à primeira vista, de um problema policial, o
consulado deverá limitar-se a
entrar em contato com os presos para verificar o tratamento que estão recebendo e se
contam com assistência jurídica. (Página 2)

HOJE - 15:30
Domingõo do Fousfão... música, humor e
mui/os prêmios. Mano a mano.

Controlo'Remota Jogo da Valha,
TV Absurdo. Um show de atrações com
MUton Nascimento, Trem da Alegria,
Sérgio Reis, Rita Lee. Hoje, três e meia
da tarde.
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Silo Paulo (AE) — Dois policiais militares foram presos na madrugada de ontem autuados em flagrante pela
delegada de plantão da Delegacia de Defesa da Mulher,
por terem violentado e submetido a atos libidinosos uma
garota de 17 anos num terreno baldio do bairro da Liberdade. A prima da vítima só não foi seviciada também por
dizer que estava grávida.
Os soldados Selmar Alves Moreira e Clóvis de Moraes
estavam em ronda com a viatura RPN 11105 quando na
avenida Liberdade, as menores Jaqueline Garcia Martins,
de 17 anos e Luciana Cristina Sabino de 16 , voltavam de
uma festa quando a viatura as parou e os policiais exigiram que apresentassem seus documentos. Obrigando-as
a entrarem na viatura os PM'S disseram que iriam levaIas à Febem. Pararam junto a um terreno baldio onde Seimar ameaçando Jaqueline com um revólver obrigou-a a
praticar sexo oral e depois a violentou.

NAGIB ABDELNOR

MISSA DE 30* DIA — CONVITE
,. Zaquia Abdelnor Carlos e família; Geny Abi^delnor Farah o família; José Abdelnor,
| Eduardo Abdelnor, esposa e filhos; GeorgetIte Abdelnor Hanna, esposo e filhos; Jorge
•'.Abdelnor, esposa e filhos; Nadya Abdelnor
JjGeraldes, esposo e filhos; Marleny Abdel"jior,
MV^I&f
Ivone Abdelnor e Antônio Abdelnor; irmãos, filhos, cunhado, sobrinhos, genros, noras e netos, imersos
em imorredoura saudade, convidam seus parentes e amigos para participarem da Missa de 30-° dia de seu falecimento, que será celebrada hoje, dia 30 de abril, às 19 horas, na Capela de
D. Bosco, situada na travessa Benjamin Constant, esquina com
Aristides Lobo, bairro do Reduto.
Agradecem, penhorados, a todos os que participarem desse ato de fé e solidariedade cristãs.

GILBERTO DE BASTOS MEIRA
MISSA — CONVITE
Vinita e Clóvis Meira; Helena, Milton,
Cláudia e Mônica Lobato; Maga, Carlos, Clóvis, Paula e Carlos Augusto Ábnader; Vera,
Glenda e Gustavo Bestene; Mylene, Fábio e
Fabrício Vinagre convidam os parentes, amigos e colegas do sempre querido GILBERTO
DE BASTOS MEIRA, para a Missa de 7? dia
de seu falecimento, dia 02 de maio, terça-feira,
às 19 horas, na Igreja de Santo Antônio de
Lisboa, na Praça Batista Campos, agradecendo sensibilizados aos que comparecerem a esse ato de fé cristã.

LACY MARQUES FERREIRA
FALECIMENTO - PARTICIPAÇÃO

Henriqueta Marques Ferreira, Shirley ferreira
da Silva, David Figueiredo Ferreira, Everaldo da
Rocha Ferreira, Raymundo de Jesus Marques Ferreira, Marise Pimentel Ferreira, Mário Luiz Marques
Ferreira, Maria Luiza Ferreira da Costa, Solange Felicidade Ferreira de Aquino, Darcy Fátima Ferreira
e Silva, Celeste das Graças Ferreira e Silva, Dóris
Ferreira de Carvalho; mãe, esposa, filho, nora. neta, irmãos, cunhados e sobrinhos cumprem o doloroso dever de comunicar o brusco falecimento de seu
ente querido LACY MARQUES FERREIRA, ocorrido em 29.04.89, na cidade de São Paulo.
A família, muito consternada, agradece, sensibilizada, todos os gestos e palavras de conforto e
solidariedade que vem recebendo de todos, indistintamente.

ANTÔNIO EDSON PLATILHA
62-MÉS DE FALECIMENTO
Seus familiares convidam os parentes e amigos para
a missa pelo eterno descanso de sua alma, que mandam
celebrar às 18 h, dia 02 de maio, na igreja de São
Raimundo.
Antecipadamente agradecem aos que comparecerem
a esse ato de piedade cristã.

aBH__nHH_H_____IH
MARIA DAS DORES LEITE FERREIRA

MISSA DO 7* DIA — CONVITE
Rosângela, Kátia, Eduardo,
Francine, genros, nora e netos, Convidam seus parentes e amigos para a missa do 7- dia de falecimento de seu ente querido, a realizar-se no próximo dia 02/05, na Basílica de Nazaré, às 18:00 horas. Desde já agradecem
a quem comparecer a esse ato de fé cristã.

1
ROSA MIRANDA CAVALEIRO
MISSA 30° DIA
Arlindo dos Santos Cavaleiro esposo, filhos, irmãos, sobrinhos, genros, noras e netos, convidam os parentes e amigos para Missa do 30° Dia de falecimento daquela que em vida se
chamou ROSA MIRANDA CAVALEIRO, que mandam celebrar
na Igreja da Santíssima Trindade no dia, Io de maio às 8:30
horas da manhã. Agradecem o comparecimento de todos, a esse ato de fé e piedade cristã.

Funerário
Completo

S^má/ \_3
í-fwlçol P-óülumoi ttJo.

Venda de
Contratos
Póstumos

PLANTÃO
PERMANENTE
FONES: 224-6715
- 224-7064
Generalissimo
Deodoro. 891, esquina
da João Balbi
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Previdência pesará no déficit

Policiais
violentam
menor

f

Belém, domingo, 3Q de abril de 1989

O LIBERAL
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Itamaraty
acompanhará
caso da coca
Brasília (AE) — 0 Itamarati deverá orientar o
consulado brasileiro em
Miami para acompanhar a
situação dos dois brasileiros, José Machado e Walli
da Silva, presos anteontem
no aeroporto daquela cidade norte-americana, quando foram receber uma tonelada de cocaína desçachada num avião da Varig.
Por se tratar à primeira vista, de um problema
de natureza estritamente
policial, o consulado deverá limitar-se a entrar em
contato com os presos para
verificar o tratamento que
estão recebendo e se possuem assistência jurídica.
No caso de não terem, a representação diplomática
brasileira se encarregará
de providenciar. 0 Itamarati não se pronunciou oficialmente sobre o problema ontem, porque até à
tarde não havia recebido
nenhum comunicado dos
Estados Unidos.
Nota
A Varig informa
com referência à notícia
da apreensão de um carregamento de cocaína
pelos agentes da polícia
do aeroporto de Miami,
que teria sido transportado por um DC-10 da
Varig, que pousou naquele aeroporto no dia
28 do corrente, temos a
esclarecer o seguinte:
— A carga não foi
apreendida no compartimento de carga do
avião, nem tampouco no
terminal de cargas da
empresa. Na verdade,
conforme informação
das próprias autoridades, o carregamento foi
apreendido no interior
de um caminhão, fora
do aeroporto, sem etiquetas, marcas ou qualquer identificação que
caracterizasse ter sido o
transporte realizado peIa empresa;
— Até o presente
momento, não há nenhuma confirmação oficial
de que a carga tenha sido transportada pela
Varig, fundamentandose à medida das autoridades no depoimento de
um agente aduaneiro
que teria visto o veículo
apreendido sair do terminai de carga da
empresa;
— Até que fossem
cumpridas pela empresa as formalidades da
lei americana, o nosso
avião ficou retido em
Miami por algumas horas, tendo sido logo depois liberado para realizar, no horário, o vôo 811
— Miami-Rio, daquela
data;
— Logo após tomar conhecimento da
ocorrência, a Varig determinou imediata investigação e levantamento de todos os dados
referentes àquele vôo,
colocando-se à disposição das autoridades
brasileiras e norteamericanas, envidando,
também, todos os seus
esforços para que se obtenha a maior transparência na elucidação
deste episódio.
Assessoria de imprensa
Varig-Rio de Janeiro".
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Brasília (AE) — No começo do segundo quadrimestre do ano, o governo
não consegue chegar a um consenso para fazer uma estimativa de déficit público para 09. As maiores divergências
envolvem os Ministérios da Fazenda e
da Previência, em torno do déficit da
Previdência — que terá este ano um peso proporcional maior no déficit global
do setor público — e as Secretarias da
Orçamento e FiReceita Federal e de "esforço
de arrenanças, em torno do
cadação" que deveriam render ao
governo receitas adicionais de 1,9% do
PIB.
O Ministério da Fazenda conformase hoje em repetir em 89 um número
próximo dos 3,9% do PIB registrados
em 88, depois de ver frustrada a meta
inicial de zerar o déficit público. Mas
auxiliares do ministro da Fazenda dizem que será o déficit da Previdência
o componente fundamental para se aicançar essa meta. Se ele ficar mesmo
entre 1,5 e 2% do PIB, como se estima
na área econômica, será muito difícil
acomodar os demais componentes do
déficit — Governo Central, Estados e
Municípios e empresas estatais — nos
2,5% restantes, na melhor das hipóteses. Só o Governo Central já deverá cobrir quase toda essa folga, dizem os
técnicos.
Mas no lapas, que centraliza a administração financeira de todo o sistema previdenciário, admite-se apenas
um déficit de 0,8% do PIB, já levando
em conta a recomposição dos benefícios determinados pela nova constituição, que começará a ser paga em maio,
e elevará a folha mensal do INPS de

i

ano.

NCzt 700 milhões para cerca de NCz$
1,1 bilhão. Os técnicos alertam ainda
que só depois do pagamento de maio será possível fazer uma previsão mais
acurada do déficit, que poderia até ser
menor do que os 0,8% do PIB. Eles estão tentando discutir com a área econômica os critérios desse cálculo.
A outra divergência importante enda frustração
volve o reconhecimento
"esforço de arrecadação"
parcial do
que seria feito através de melhoras na
fiscalização. O secretário de orçamento e finanças da Seplan, Pedro Parente, diz que o governo já abandonou a
meta de elevar suas receitas em 1,9%
do PIB, e vai fazer uma reavaliação do
resultado possível do esforço. A nova
meta cairia para cerca de 0,6% do PIB,
admite técnicos da área econômica,
contra a opinião da Receita Federal,
que insiste em considerar realizável a
meta original.
"Os resultados só devem começar
a aparecer agora, porque há um período ae 60 dias a partir de fevereiro, que
abrange o tempo de fiscalização das
empresas e o prazo de impugnação, no
qual não poderia haver nenhuma entrada de recursos", defende-se o secretario da Receita, Reinaldo Mustafá. Os
críticos da meta de 1,9% apontam para o fato de que até agora o Tesouro não
recebeu um centavo sequer de receitas
resultantes do esforço de arrecadação.
E nova meta seria mais razoável, dizem até porque só em maio entrará em
vigor o novo esquema de remuneração
adicional por produtividade dos fiscais
da Receita, o que poderia estimulá-los
a um melhor desempenho no resto dó

A parcela do déficit de responsabilidade do Governo Central deverá corresponder em 89 nos encargos da dívida
pública, menos o retorno de operações
do orçamento das operações oficiais de
crédito e as amortizações do principal
da dívida externa. Não haverá déficit
para cobertura de despesas com pessoai, investimentos e custeio, porque a
lei 7.730, do.Plano Verão, determina que
o Governo só deve gastar o que arrecadar, exceto para a rolagem da divida e
pagamento de encargos.
No momento, a Fazenda estima em
3,2% do PIB o custo dos encargos em
89, empurrado para cima por causa da
alta dos juros nos últimos meses. Seriam cerca de NCz$ 17 bilhões, para um
PIB estimado em NCzf 532 milhões.
Desse total seriam abatidos os retornos
de financiamentos — cerca de NCz$ 3,8
bilhões, ou 0,7% do PIB, e as amortiza—
ções de principal de dívidas externas
NCz 1,6 bilhão ou 0,2% do PIB — que
embora não estejam sendo pagas aos
credores, são depositadas em cruzados
no Banco Central, e portanto são canceladas nas contas do Governo.
Nessa hipótese, o Governo Central
fecharia um déficit em torno de 2,3% do
PIB. Estados e Municípios devem manter seu déficit histórico em torno de 1%
do PIB, ou um pouco menos, esperam
os técnicos da Fazenda, enquanto as
empresas estatais, contidas pelas restrições ao crédito da resolução 1.469,
contribuiriam com déficit zero, ou perto
disso. A grande variável, portanto, seriam mesmo as contas da Previdência,
sobre as quais não há ainda definição.

LOTO

TABUADA
DA

I • DEZENAS COM DESEMPENHO ACIMA DA MÉDIA
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41 dezenas estão com desempenho acima da média na Loto {saíram mais de 32 vezes). 26 delas estão localizadas no lado esquerdo do volante, contra
apenas 15 do lado direito. Só duas dezenas iniciadas por 5 estão com desempenho acima da média.
As dezenas de finais 1, 2 e 5 são as mais presentes
entre as que estão com desempenho acima da média. Observem na ilustração acima a presença de
uma quina de dezenas vizinhas (74, 75, 76, 77 e
78).
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ÍMPARES
SAÍRAM 167 VEZES

As dezenas pares estão ganhando das ímpares na
Sena com uma vantagem de vinte sorteios. Das seis
dezenas que mais saíram na Sena, três são pares
e três ímpares. O que está prejudicando as ímpares
é o péssimo desempenho da primeira e da sétima
coluna do volante (as dezenas de finais 1 e 7 estão
com uma atuação muito inferior às demais, isto é,
estão com nove sorteios abaixo da coluna mais próxima). As dezenas de final 1 só saíram 27 vezes e
as de final 7 só 26. Nos últimos dez concursos as
pares levaram ligeira vantagem: foram sorteadas 32
dezenas pares e 28 ímpares. A 04, a 18 e a 32 são
as melhores dezenas pares e a 12 a pior. As melhores Impares são as dezenas 15, 19 e 25. A 49
é a pior.

&• É bom continuar do
olho nós dezenas'de final 7.
Elas estão desaparecidas da
Sena há três concursos.

Atraso das dezenas
de final 7 na Sena:
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Vasco vence mas
preocupa a torcida

RW> (AG) — "Quem luta pelo tricampeonato é o Vasco,
mas não está fazendo por onde merecer o título". O desabafo de Acácio reflete fielmente o que foi a atuação do Vasco ontem, em São Januário, contra a Cabofriense, na estréia
de ambos no segundo turno do Campeonato Estadual. A vitória de 3 a 2, conseguida com um futebol de péssima qualidade, deixou os torcedores, que sonham com o inédito título
de tricamepão, muito assustados com o futuro da equipe
na competição.
Desentrosado na defesa, nada criativo no meio-campo,
dispersivo no ataque, além de ter errado muitos passes, o
Vasco no primerio tempo permitiu vários contra-ataques
da Cabofriense, como o de Müller, aos 33 minutos, e que foi
transformado em gol por Cal, empatando a partida.
Logo aos 7 minutos do segundo tempo, William e Bismarck, com o Vasco ainda desentrosado. trocaram passes
e William cruzou da linha de fundo. Paulo César e Zé Carlos falharam e Vivinho, de cabeça, fez 2 a 1. Assustada, a
Cabofriense recuou. Mas o domínio do Vasco não foi suficiente para conter o ânimo do adversário que, com jogadas excelentes de Müller, procurou insistentemente o gol.
E ele aconteceu aos 17 minutos: Müller aproveitou a falha
de Marco Aurélio e Fernando, driblou França e Acácio e tocou para fazer 2 a 2. Aos 40 minutos, Sorato, que substituíra Vivinho, recebeu de Roberto, penetrou na área e chutou
forte — 3 a 2 Vasco.
Vasco—Acácio; Paulo Roberto, Marco Aurélio, Fernando e Mazinho; França (Anderson), Ernani e William; Vivinho (Sorato), Roberto e Bismarck Técnico — Sérgio
Cosme. Cabofriense — Paulo César; Célio, Gaúcho, MazoIa e Zé Carlos; Evaldo, Valbert (Joãozinho) e Mamão; Cuia,
Cal (Rui) e Müller. Técnico — Paulo Matta. Renda — NCzf
2.606,00, com 1.222.

Delegado investigará
morte do adolescente ]

Recife (AJB) — O secretário de Segurança Pública, Se- :'
verino Almeida Filho,' nomeou ontem delegado especial para elucidar crime, no qual o advogado Auri Alves Cavalcante [
eácusado de ter seqüestrado e assassinado a pauladas o me- .'.'"
nor Evaldo Cristiano Elizário, com quem mantinha relacionamento homossexual há dois anos. O profissional '¦'
eácusado, também, de ter mandado assassinar o estudante Eugênio Pacelli Alberto da Silva, irmão de duas pessoas 9
')
que funcionam como testemunhas do primeiro crime. A po- '¦
lícia acha que os dois assssínios estão interligados. O pri- '
meiro ocorreu há dezessete dias, quando Evaldo rompeu
de vez o romance com seu ex-patrão. Auri o conheceu em '
uma feira livre da cidade, onde o menino, então com 13 anos,
era biscateiro. E o levou para trabalhar na sua casa. Pos-.
teriormente, o advogado foi flagrado pela esposa, mantendo relações sexuais com o adolescente, o qué provocou a •
separação do casal.

CURSOS
A Unespa promoverá,
UNESPfl
no mês de maio, os seguintes cursos:
Matemática Elementar
Serviço Social em Empresas'
Contabilidade Municipal
Análise Financeira de Investimento
Mercado deCapitais
Drenagem Urbana
Psicologia Infantil
As
pespectivas do superdotado na educação brasileira
Arquitetura de Interiores Psicomotricidade
Dinâmica da Administração Escolar
Modelos discretos e contínuos de
probabilidade.
Maiores informações pelo telefone:
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6» FILEIRA DO VOLANTE DE MELHOR
DESEMPENHO NA SENA (SAIU 77 VEZES)

*£• Agora uma dica para quem gosta de apóstar em dezenas iniciadas pelo mesmo algarismo.
Nunca foi sorteada uma quina de dezenas iniciadas por algarismo igual. Quadra já, e duas vezes.
No concurso 350 foram sorteadas quatro dezenas
iniciadas por 6 e no concurso 420 foram sorteadas
quatro dezenas iniciadas por 7. Em 35 concursos
foram sorteadas três dezenas iniciadas pelo mesmo
algarismo, principalmente três dezenas iniciadas por
3. O sorteio de três dezenas iniciadas por 4 e 8 só
aconteceu uma vez. Confira no quadro abaixo:
Início
Início
Início
Início
Início

PARES GANHAM DAS IMPARES NA SENA
PARES
SAÍRAM 187 VEZES
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-__¦• Há seis concursos
não sai dezena
iniciada por 2.

Oswald
de Souza

ESPORTE
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7:
8:
9:
0:

4
3
1
3
4

vezes
vezes
vez
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vezes
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223-2400 Ramais 230 e 221
Desempenho das dezenas,
em ordem decrescente:
25:
29:
23,
21,
28:

I UM BRINDE EM V
\ ALTO ESTILO.

saiu 10 vezes
saiu 9 vezes
26 e 30: saíram 8 vezes
22, 24 e 27: saíram 7 vezes
saiu 6 vezes

Todas as dezenas da terceira fileira do volante da
Sena estão com desempenho dentro ou acima da
média. A 25 é líder da Sena e a 29 6 a vice-lfder.
Mesmo a 28, a pior dezena da fileira, está com desempenho normal, dentro da média.

Agendas personalizadas,
Risque-Rabisque. índices
telefônicos, Maxi-Blocos,
Porta Cartões.
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(_* BRINDES CÍRCU-0
CÍRCULO DO LIVRO S/A

Fones: 226-7511 e 228-0069.

OBSERVAÇÕES
I •

As dezenas de final 8 estão atravessando uma boa fase na Sena. Foram sorteadas nos cinco últímos concursos. A 28 foi a única que não saiu.

-S-o

Há cinco concursos não saí dezena de final 4 na Loto.

*3m

O algarismo 6 é o que mais tem saído ultimamente na Loto. Ele apareceu nos nove últimos concursos.

¦§•

A greve dos funcionários da Caixa Econômica alterou o calendário dos sorteios da Loto e da
Sena, com o adiamento dos sorteios previstos para os dias 23, 24 e 27 de abril.

PRESENTES FINOS PARA
MAMÃEÉCOM A .

j
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Q^^aproxima você desse sonho^J 10
Sinfonia Européia
37 dias visitando: Lisboa,
Madrid, Barcelona, Marseille.
Nice, Montccarlo, Roma,
Florença, Veneza, Viena,
Salzburg, Munich, Innsbruck,
Lucerna. Paris, Strasbourg. E
ainda um cruzeiro do Rio Reno,
além de conhecer Colônia.
Amsterdam e Londres Saídas
a partir de 28 de maio

Do Reino dos
Vikings aos Girassóis
da Rússia
34 dias conhecendo:
Copenhagem, Laerdal.
Sognefjord, Bergen. Oslo,
Estocolmo. Helsinque.
Leningrado, Moscou, Suzdal,
Varsóvia. Cracóvia, Budapeste,
Praga e Berlim. Saídas a
partir de 28 de maio.

Aloha América
Arte, Cultura e Beleza
"Terra
Santa"
33 dias circulando em:
Casablanca. Rabat. Meknes,
Fez. Marrakech, Roma.
Jerusalém. Tiberíades,
Tel Aviv. Cairo
A
Athenas. E um
cruzeiro das Ilhas
Gregas, e
Istambul
Saídas a partir
de 30 de maio

r.

31 dias curtindo: Honolulu.
Los Angeles, Las Vegas, San
Francisco. New York. Toronto,
Otawa. Montreal, Washington,
New Orleans. Orlando e Miami.
Saídas mensais a partir de 2
de junho

China e Oriente

Trechos domésticos grátis, com excessão da
Excursão "Aloha América".. Hotéis de 1-' categoria
Guias brasileiros especializados

GK^V-T5_K?-

m

Pizza

Disk

FONE: 225-1122
CONFORTO \
E O PRAZER V
DE COMER \£

Mares da Polinésia

turismo ltda.

a\

Av. Braz de Aguiar, 804
Fone: 222-2529

32 dias passeando em: Los
Angeles, Honolulu, Kyoto,
Hakone, Tokyo, Manila,
Singapura, Bangkok, Hong
Kong, Canton, Shangai,
Pequim e San Francisco.
Saídas a partir de 27 de junho.

29 dias viajando por: Santiago,
Sydney, Melbourne,
Chistchurch. Dunedin, Te Anau,
Milford Sound. Qucenstown,
Omarama, Mont Cook, Rotorua,
Auckland. Papeete, Moorea e
Bora Bora Saídas a partir de
4 de julho.
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Massas: {Pina, Lasanha, Macarronada, P
Risotos).
Carne: (Filé a Cavalo, a Carlos Gomes, a Moda da Casa, a Surpresa, na Chapa e Strogonoff).
Frango: (Assado, a Passarinho e a alho e óleo).,
1 Camarão:
(A Baiana, alho e óleo, gratínado com molho
branco, na Chapa e Strogonoff).
Sobremesas.

Pres Vargas, 676 - Fone: 224-3233

Aberto diariamente para almoço e jantar.
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evedores não divulgam regras
de participação no Plano Brady
Brasília (AE) — Os ministros da
Fazenda dos sete maiores devedores
latino-americanos definiram ontem as
condições para seus países participarem do Plano Brady, durante reunião
realizada em Brasília, sob a coordenação do ministro Mailson da Nóbrega.
O encontro prolongou-se até à noite, e
no final da tarde ainda não havia sido
definido se haveria a divulgação de um
documento oficial sobre as conclusões
do" Grupo dos Oito"(atualmente com
sete, pela retirada temporária do Panamá)", constituído por Brasil, Argentina, México, Venezuela, Colômbia,
Uruguai e Peru.
Num dos rápidos intervalos da reunião, o secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda,
Sérgio Amaral, informou que os ministros estavam analisando a conveniência de divulgarem o documento. Nao
quis antecipar detalhes, com exceção

de que achava provável que os ministros definissem os limites para a participação de seus países no plano de
redução da divida externa proposto peIo secretário do Tesouro dos Estados
Unidos, Nicholas Brady.
Assessores do Ministério da Fazenda comentam que os ministros poderiam achar inoportuno a divulgação
imediata das conclusões da reunião,
porque poderiam ter que consultar os
presidentes de seus países. De qualquer forma, estes auxiliarespreviram
que o encontro de Brasília nao deverá
ser muito diferente do realizado no Rio
de Janeiro, em dezembro. Naquela
oportunidade, os ministros do Grupo
dos Oito pouco avançaram na discussão da questão da divida latinoamericana.
Os assessores observaram que a
definição dos mecanismos de redução
da dívida, que poderão ser incorpora-

Jacqueline Bisset e
Mickey Rourk estão
na Bahia para filmar
— A núncio
de
grandes

Salvador (AE)
atriz inglesa Jacqueline Bisset já está em Salvador
para as filmagens de "Orquídea Selvagem" do diretor
norte-americano Zalman
King. Cansada com as 16 horas de viagem de Los Angeles à Bahia — mas sem
aparentar no seu belo rosto
— ela chegou discretamente na última quinta-feira e
uma de suas primeiras providências em solo baiano foi
comprar água mineral e alimentos para fazer a sua própria comida.
Jackelini vai interpretar
o papel de "Cláudia", uma
empresária norteamericana bem sucedida
apaixonada pelo astro Miekey Rourke que ainda não
chegou a Salvador e a quem
a atriz disse ainda não conhecer
' Por pessoalmente.
das filmacausa
"Orquídea Selvagens de
gem" a Prefeitura de
Salvador já anunciou a intèrdição, nessa terça e
quarta-feira, da praça Conde dos Arcos, um dos pontos
mais movimentados do centro da cidade, o que é pre-

engarrafamentos na área.
No próximo dia 24 novas tomadas do filme serão feitas
na Ladeira do Carmo e rua
do Passo, centro histórico de
Salvador.
Rourke
Vestindo camiseta branca, uma surrada calça
jeans, botas listradas em
preto e branco que chamaestilo
vam atenção pelo
marcadamente "brega' e,
por último, um lenço estampado amarrado na cabeça,
a Ia Cazuza. Foi assim que
o ator norte-americano Miekey Rourke desembarcou
ontem em Salvador pouco
antes do meio-dia, para parmês, das
ticipar, durante um
filmagens de '"Orquídea
Selvagem".
Rourke chegou sorridente e demonstrando bom
humor, mas não quis falar
com os poucos repórteres
que o aguardavam. Carregando uma maleta de mão e
usando óculos escuros, ele
tomou um cafezinho enquanto aguardava a liberação de sua bagagem e deu
apenas três autógrafos.

dos pelo Plano Brady, só ocorrerá no
futuro. Explicaram que ontem os ministros procuraram lançar as regras
básicas para a participação, muitas
delas mais políticas do que técnicas.
Não aprofundou-se antes as discussões
em torno, por exemplo, da questão da
criação de um fundo internacional para a compra da dívida dos países do
Terceiro mundo, ou se isto seria feito
através do FMI ou Banco Mundial
(BIRD).
Do encontro de ontem participaram os ministros da Fazenda da Venezuela, Colômbia, Uruguai e México; o
chefe do Departamento de Orçamento Público do Peru (semelhante a um.
ministro do Planejamento). O ministro
da Fazenda da Argentina, Juan Carlos
Pugliese, não veio à Brasília e mandou
no seu lugar o presidente do Banco
Central argentino, Enrique Garcia
Marques.

MENSAGEM DE NOSSA
SENHORA, RAINHA DA
PAZ, DE 25/4/89
Queridos filhos:

Convido-os a abandonarem-se totalmente a
Deus.
Tudo que vocês possuem esteja nas mãos de
Deus. Somente assim, terão alegria no coração.
Filhos, alegrem-se por tudo o que possuem;
agradeçam a Deus, porque tudo é um presente
que Ele lhes dá. Assim sendo, poderão agradecer, na vida, por todas as coisas e descobrir a
Deus em tudo, até mesmo na mais pequenina
flor. Vocês descobrirão uma grande alegria: descobrirão a Deus.
Obrigada por terem correspondido ao Meu
apelo.

Aviso
Dia 12 de maio, véspera do aniversário da
Aparição de Fátima, a reza das mil Ave-Marias
será realizada na Igreja de Fátima, situada na
Trav. Antônio Baena, entre 25 e Duque. O início
dessa oração ocorrerá logo após a Santa Missa
no Santuário de Fátima, celebrada por Dom Vicente Zico, que será precedida pela tradicional
procissão das velas, que sairá da referida Igreia para aquele Santuário em construção, às 19
noras e 30 minutos. A comunidade católica de Belém está convidada para participar dessas homenagens a Maria Santíssima.

lapas, paraíso terrestre
das companhias aéreas
Brasília — Em pouco mais de
três meses, o Instututo de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (lapas) gastou NCZ$
107 mil em passagens aéreas para 51
funcionários graduados que servem
em Brasília, quantia suficiente para
pagar 458 bilhetes de Porto Alegre a
Manaus, uma das linhas mais caras
do País, numa média de oito bilhetes,
i neste trecho, para cada um deles. O
volume de viagens é tão intenso que
três agências de turismo montaram
escritórios de apoio dentro das instailações do lapas em Brasília.
O presidente do lapas, Antônio
. César Pinho Brasil, é um dos funcionários do órgão com maior número de
horas de vôo. Ele passa boa parte de

Ascânio Seleme
seu tempo viajando pelo País. Nos
dias 16,17 e 18 de março, estava em
Belém. Na semana seguinte, entre os
dias 21 e 23, tirou passagens e recebeu
diárias para se deslocar do Rio a Araxá, no interior de Minas. No final do
mesmo mês, ele passou dois dias em
São Paulo. Suas viagens são justificadas como de interesse da presidência,
sem maiores referências.
Seu chefe de Gabinete, Ângelo da
Vila, assegura:
—Os gastos são normais.
Vila explica que a política de Pinho Brasil é de fazer constantes visitas às Superintendências estaduais.
Ele não sabe explicar, entretanto, o
volume dos gastos se contados indivi-

dualmente. Cada um dos 51 viajantes
do lapas consumiu em passagens aèreas NCZf 2.588 nos três primeiros
meses do ano.

O volume de bilhetes tirados peIo lapas de Brasília, que chega a 1.700
salários-mínimos, vem acompanhado
de outro gasto substancial: as diárias
pagas aos funcionários em trânsito.
Em pouco mais de um mês, elas ultrapassam os NCZ$ 54 mil. Um funcionário do Instituto assegura que as
diárias dos meses de janeiro, feverei'gastos
.no e março são bem superiores aos
totais de passagens aèreas,mesmo depois de somado o pedido extraordinário de verbas.
(Transcrito do jornal O GLOBO de
28.04.89).

indicato dos
ônibus dá 50%
de aumento
aos rodoviários.
O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém, órgão que congrega as operadoras das linhas da região
metropolitana de Belém, comunica ao povo em geral e, especialmente, à categoria dos
trabalhadores em transportes rodoviários,
que, a despeito de não terem sido definidas as bases da convenção coletiva de trabalho que vigorará a partir de 01 de maio
de 1989, tendo em vista evitar paralisação
dos serviços, o que acarretaria sensíveis
transtornos à comunidade, bem assim reconhecendo a defasagem existente nos níveis salariais em vigor, decidiu conceder
aumento de 50% sobre os salários efetivamente pagos a 30 de abril de 1989, a toda
a categoria profissional.
Com tal majoração o salário, por exempio, do motorista, em dezembro de 1988 de
Cz$ 121.794,33, passará, em 01 de maio de
1989, para NCz$ 264,87, evoluindo, portanto, 117% neste ano. O mesmo sucede em
relação a todos os demais integrantes da ca-
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tegoria profissional.
O Sindicato enfatiza que prosseguirá
nas negociações com o órgão de representação dos trabalhadores, na convicção de
que o espírito público das partes ensejará
uma solução não contenciosa e satisfatória.
Confia, por fim, o Sindicato, que o Governo do Estado, no conhecimento da situação do setor, levantada pela planilha de
custo da EMTU/BEL, já aprovada pelo
Conselho daquele órgão, reconhecendo a
efetiva necessidade de reajustamento da tarifa dos serviços, dê a sua homologação à
decisão do mesmo órgão, agora tornada
mais necessária, pelo sensível aumento dos
encargos de pagamento de pessoal.
Belém, 29 de abril de 1989.
Augusto Gomes Nogueira
Presidente

^SETRANS-BEL
«»V Sindicato das Emproiai do Tranaportos
II d* Paisagalroí da Balem.

Repórter
APOIO

PIOR
Se o cigarro é tão ruim que chega a ser radioativo,
como se noticiou aqui, os sucedâneos dos cigarros podem ter até piores efeitos, segundo o professor de Educação Sanitária Elbert Glover, de Pensilvânia, Estados
Unidos. Os chicletes e pastilhas de tabaco estão sendo
muito usados pelos que querem se livrar do fumo e, até
mesmo, por crianças de 10 anos de idade Já seriam entre
10 e 12 milhões as pessoas viciadas no tabaco sem fumaça. E sem saber que se uma pessoa masca tabaco
está ingerindo 33 vezes mais nicotina do que quem fuma ciêarro.
A nicotina é um aditivo do tabaco, seja na forma
de cigarro, seja na de chiclete. Com uma agravante, segundo Glover: é mais fácil largar o cigarro do que o vicio de mascar tabaco.

MALANDRAGEM
Quem vem do Rio, conta que nos hotéis da
avenida Atlântica, quando chega um grupo de
turistas do exterior, a primeira atitude do guia
é reuni-los num canto da recepção e ensiná-los
a identificar as cédulas do nosso dinheiro. Isso é para evitar que sejam enganados com dinheiro já retirado de circulação, como já tem
acontecido.
No bolo de cédulas usadas na sessão didática, o guia mostra até as antigas notas de 50 cruzeiros que trazem a efígie da Princesa Isabel
e que saíram de circulação antes do Plano Cruzado, em 86. É que elas já foram usadas entre
os turistas como se fossem os atuais 50 cruzados novos, mesmo esses tendo a efígie de Carlos Drumond de Andrade, mas as duas cédulas
têm tamanho menor do que as dimensões habituais do dinheiro brasileiro.
E haja malandragem!

GREVES

Se a medida provisória baixada nesta quinta-feira
for aplicada, severa e imediatamente, é possível que seja
detida a onda de "greves selvagens", como as classificou o presidente Sarney. Nenhuma delas parece haver
sido autorizada por assembléias gerais das respectivas
categorias com o quorum de 1/3 e o voto pessoal da maioria
absoluta presente. Algumas reivindicam vantagens julgadas improcedentes pela Justiça do Trabalho ou contrárias a condições estabelecidas em acordos ou decisões
vigentes. Serviços essenciais, como os portos e os bancos, foram atingidos sem qualquer providência para garantir seu funcionamento. É notória a tentativa de impedir,
inclusive com violência, o trabalho dos que não desejam grevar. E já houve dramáticas ocupações dos locais de trabalho. Os transgressores poderão, agora, ser
punidos, até mesmo dispensados por justa causa.
Porém, terá o Governo energia para cumprir a nova lei? E o Congresso? Manterá, emendará ou rejeitará? Parece que ninguém no Brasil de hoje é capaz de
responder essas perguntas.

ECOLOGIA

Enquanto persiste a discussão em torno de
ecologia, caçadores estão dizimando o que resta
de fauna nas localidades de Maravilha, Pupunha e Umaniteua, no município de Santa Izabel, a 30 quilômetros de Belém. Agindo dessa
forma, eles estão ameaçando a integridade de
áreas, cujos proprietários tentam preservar o
que resta dos cervos vermelhos, caititus, pacas e cotias e chegam a ser ameaçados.
A derrubada das matas não é menor. Estão cortando pés de ucuuba, andiroba, faveira e outras espécies com diâmetro pouco maior
que o de uma bananeira, sem que as autoridades
tomem qualquer medida contra essa ação.

Os prefeitos do interior vão estar reunidos,
nesta terça-feira, em uma assembléia de associações regionais de municípios para discussão
de uma proposta que deverá ter grande repercussão quando for levada à Assembléia Constituinte do Estado: a criação de um Fundo de
Apoio aos Municípios, com atribuição de novas rendas às prefeituras além daquelas que
a Constituição Federal instituiu ou tornou obrigatórias para o Estado.
A proposta original é do dr. Aldebaro (Baim)
Klautau e será uma novidade em todo o país.
O assunto foi discutido com o professor Michel
Ttemmer, quando este fe* uma conferência na
Assembléia Constituinte do Pará, e sensibilizou as associações dos municípios que deverão levá-la à Assembléia Constituinte para ser
introduzida na nova Constituição do Estado.
Em síntese, a proposta visa fazer, no Estado, o que a Assembléia Nacional Constituinte
fez na Constituição Federal: uma redistribuição das rendas estaduais à semelhança do que
foi feito com a arrecadação federal. E, com isso,
não se poderá mais dizer qu« a Assembléia Constituinte do Estado terá de fazer como Constituição do Estado, uma copia da Constituição
Federal.

RECURSOS
0 Fundo de Apoio aos Municípios, que a Constituinte
será chamada a votar, terá, na proposta de Baim Klautau,
os seguintes recursos:
10% da arrecadação do ICMS. A Constituição Federal já obriga os Estados a repassarem 25% do ICMS
para o município onde tiver sido arrecadado.
10% do que a União repassar ao Estado a título
de compensação pela exportação, o que está previsto
no art. 159, II, da Constituição Federal, como equivalendo a 25% do IPI incidente sobre a exportação de manufaturados.
25% do que for arrecadado como Imposto de Transmissão causa mortis e sobre doações de bens e direitos, uma arrecadação que cabe integralmente aos Estados.
10% sobre os valores transferidos, pela União, do
Fundo de Participação dos Estados, formado por cotas da arrecadação do Imposto de Renda e do IPI.
A proposta acaba representando uma completa redistribuição da renda do Estado, estabelecendo uma maior
participação dos municípios na arrecadação estadual.
E será uma inovação em todo o país, se adotada pela
Assembléia Constituinte do Pará.

APLICAÇÃO
O Fundo teria um rateio diferente do aplicado para a cota-parte do ICMS. A divisão contemplaria, numa ordem de prioridades, os
municípios novos, os de maior extensão territorial, e os de maior população. O critério do
maior valor agregado teria uma prioridade inferior, o que faria com que Belém não ganhasse tanto quanto vem ganhando atualmente em
todos os rateios. O peso da Capital já seria avaliado
em função de sua maior população.
A distribuição dos recursos seria automática,
para evitar distorções políticas de um eventual
governador menos equilibrado. Ao mesmo tempo,
os prefeitos contemplados com o Fundo de Apoio
ficariam proibidos de gastar o dinheiro em despesas com pessoal e deveriam aplicá-lo somente
em investimentos, conservação de obras viárias e de saneamento e em programas de incentivo às atividades econômicas.

IMAGEM

COLONIZAÇÃO

No PFL, agitado com as prévias, a maior maldade sobre o ex-ministro Aureliano Chaves faz dizer, segundo o Estadão, que Aureliano ainda não descobriu
que já houve a Inconfidência Mineira. Continua colonizado por um português.
O português, no caso, é o deputado José Lourenço,
eleito pelo PFL na Bahia. ____^_^_____

O governador do Maranhão, Epitácio Cafeteira, entrou
no PDC há poucos dias, mal saído do PMDB, mas foi
logovetandoomédicofazendeiroda UDR Ronaldo Ca iado,
explicando que é a favor dos posseiros e Caiado, dos fazendeiros. E completou:
— O que nos separa é uma cerca de arame farpado.

Domingo, tutti quanti de folga e emendando neste feriadão do Dia do Trabalho, que nem
tanta greve conseguiu acabar. ***** A greve nos
bancos bem que tentou mas não conseguiu deixar todo
mundo sem dinheiro e, ontem pela manhã, ainda era
para o primeiro
grande a fila de carros saindo da cidade
sol ou as últimas chuvas do mês. ***** Um deputado
federal assegura ter visto a portaria do ministro
da Agricultura, íris Rezende, dispensando Ronaldo Barata da Superintendência Regional do
Incra no Pará. Deu até o número da portaria:
269. ***** A Fundação Roberto Marinho, a Fundação
Romulo Maiorana e o Centro Imagem Latino-Americana
promovem, agora em maio, uma exposição itinerante
latino-americana de ilustrações de livros infantis-juvenis.
A inauguração será no dia 4 de maio, na Galeria Romulo Maiorana, em O LIBERAL. ***** A exposição
funcionará no horário de 10 às 18 horas e se estenderá até o dia 18 de maio. ***** Mestre Otámaio entre
vio Mendonça viajando para passar o mês de *****
Uma
Brasília, Rio e São Paulo, como faz todo ano.
pequena fortuna em máquinas e equipamentos foi encontrada em um galpão atrás do Instituto Lauro Sodré, na Almirante Barroso. O
Instituto já foi escola de formação profissional mas a existência de prensas modernas entre
o que foi achado indica que não se trata de material dessa época. ***** Tudo está sendo inventariado para depois ser dada uma destinação ao achado.
***** O presidente José Sarney não esconde que,
dos telegramas que recebeu no seu aniversário, gostou particularmente de um que, além
de votos de saúde e felicidade, lhe apresentava "sinceramente, apoio e solidariedade". *****
Remetente: Artur Antunes Coimbra, que o Brasil todo
conhece como Zico. ***** Vai ver que o presidente
Sarney é Flamengo desde criancinha. ***** A
Secretaria de Educação vai se fixar em uma proposta
para radical mudança da estrutura, inclusive curricular, do Instituto de Educação do Pará, que continua mais
para a antiga Escola Normal do que para uma escola
moderna. ***** A idéia é dar ao ensmo do IEP con-

dições para que proporcione maior conceito aos
***** Começou
profissionais que vier a formar.
a gritaria porque estão construindo um edifício de quatro
pavimentos ao lado da casa do governador em Salinas.
É uma gritaria atrasada tanto já se levantaram, ai maré,
edifícios maiores—até na praia do Atalaia—e ninguém
fez nada. ***** Ainda é tempo, porém, para votar uma lei na Câmara Municipal e acabar com
essa tendência em cidade de tanta terra como
é Salinas. ***** Já vai pela terceira semana que vários pavilhões do Setor Básico da UFPa vivem às escuras. Professores e alunos reclamam porque não está
havendo aulas. ***** Aldebaro (Baim) Klautau chegou do Rio e já está voltando no dia 4, para mais
reuniões sobre assuntos vinculados às exportações e tributação. ***** Lula em inglês, se"Jornal do Brasil" representa um faturamento
gundo o
mínimo de 50 mil dólares. É que o candidato do PT vai
ter um encontro, no dia 2, no Hilton Room do Waldorf
Astoria, o salão mais nobre do luxuoso hotel, e cada participante terá de pagar 100 dólares, se for membro da
de Nova York,
Câmara Brasileira-Americana de Comércio *****
O mane 125, se não o for. O salão tem 500 lugares.
dado de segurança que cerca de 45 empresas
paraenses impetraram ao TJE, na semana passada, não visa a cobrança de ICMS na exportação de semi-«laborados, mas apenas a cobrança
do mesmo imposto sobre mercadorias que saem
de um estabelecimento para outro da mesma
empresa no Estado do Pará. ***** Segundo os
impetrantes, entre os quais existem também exportadores, a questão está resolvida em farta jurisprudência do Supremo e do nosso TJE na vigência do ICM, cuja
estrutura é repetida pelo ICMS. ***** A taxação dos
semi-elaborados continua a ser objeto de conversações. ***** Romulo Maiorana Júnior, diretorexecutivo das empresas do Sistema Romulo Maiorana
de Comunicação, está em Las Vegas para conhecer a
National Broadcasting America — a NBA deste ano e
que é a maior exposição mundial de equipamentos para TV e rádio. ***** Um bom domingo para vocês.

EM POUCAS LINHAS
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Nas feiras, tabela é coisa do passado
DCE da UFPa
promove ato
público, hoje
Após uma assembléia geral realizada na
última quinta-feira; o
Diretório Central dos
Estudantes (DCE) da
Universidade Federal
do Pará (UFPa) deliberou por um indicativo de
greve que se estenderá
por toda a semana. A informação foi dada ontem por Jarbas Machado, Ócirema Teixeira e
Marcelo Carneiro, representantes do DCE.
Segundo eles, ainda durante a assembléia foi
elaborado um cronograma de mobilização, que
prevê para hoje um ato
público, às 9 noras, na
Praça do Operário.
As principais reivindicações dos estudantes
são o aumento salarial
para os professores e
funcionários da UFPa e
a imediata suplementação de verbas, como forma de garantir a sobrevivência da universidade; maior autonomia e
implantação da democracia na UFPa, com a
nomeação e posse do
reitor eleito e a realização de eleições diretas e
universais para as diretorias de centros; construção do restaurante
universitário, cuja verba foi aprovada há cerca de dois anos e ainda
não liberada; e congelamento e desburocratização da meia-passagem,
em cumprimento a um
acordo feito com o governo do Estado e a Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos
(EMTU), segundo o
qual os passes seriam
entregues em até cinco
dias. De acordo com os
representantes do DCE,
atualmente os passes
são entregues com até
três semanas de atraso.
Nas próximas terça
e quarta-feiras„ £s,21,hpras, haverá uma nova,
assembléia gerir nó pátio da Reitoria, para
avaliação do movimento e encaminhamento
para o ato público da
quinta-feira, em frente
à Delegacia do Ministério da Educação
(MEC), localizada na
rua Jerônimo Pimentel.
No dia 9 de maio será
realizada uma assembléia geral para definir
a posição dos estudantes, professores e funcionários da UFPa
quanto à transformação
ou não do indicativo de
greve em paralisação
efetiva por tempo indeterminado.

Pescadores
escolhem
diretoria
A Federação dos
Pescadores do Pará
(Fepa) realizará às 8
horas de amanhã, eleições para sua diretoria,
que só serão realizadas
nessa data em virtude
da aprovação, no último
dia 21, da Confederação
Nacional dos Pescadores. Há apenas uma
chapa — Realidade —
concorrendo, com Orlando Palheta Lobato
como presidente e Manoel Reis como secretario. As eleições serão
realizadas na sede da
Superintendência do Desenvolvimento da Pesca
(Sudepe), na avenida
José Bonifácio, 964. Na
ocasião, segundo Orlando Lobato, serão apontadas diversas irregularidades cometidas pela
atual diretoria da Fepa.

A perspectiva de descongelamento oficial dos hortifrutigranjeiros foi
recebida com satisfação pelos feirantes de Belém, que já praticam os nohá algum tempo e
vos preços "aliviados"
com a persdeclaram-se
pectiva de não serem mais autuados
pela fiscalização da Sunab. Eles alegam que não conseguem comprar
sem ágio e denunciam diversas manobras que encarecem os produtos. Nas
feiras do Ver-O-Peso, São Braz e Pedreira, o preço dos legumes, frutas e
verduras ultrapassa, em muito, o limite estabelecido pela tabela da Sunab. A disparidade obriga o consumidor a gastar mais tempo procurando o
preço mais acessível.
A feirante Bernardina Costa diz
que além do ágio que os feirantes têm
que pagar na Ceasa ainda são criadas
estratégias que encarecem o produto:
'Antes, os feirantes não precisavam
pagar carregadores para transportar
os produtos até os carretos. Agora, há
mais esse item contribuindo para aumentar o preço final". Dejanira Oliveira, também feirante, explicava
que além de todos os outros fatores
mencionados o feirante, via de regra,
tem prejuízo quando adquire produtos

em caixa: "Geralmente, entre frutas
e legumes em bom estado encontramos muitos estragados. Só que ninguém vai descontar isso, o prejuízo é
todo nosso".
Os consumidores, mesmo protestando, não deixam de adquirir os produtos. Eneida Rocha, que fazia compras no Ver-O-Peso, manifestava
"O seu
desagrado diante do aumento:
potencial de compra do consumidor brasileiro está diminuindo visivelmente.
Constantemente temos que suprimir
um item da lista de compras, porque
a cada visita às feiras e mercados o
preço"Ojá está reajustado".
brasileiro está ficando subnutrido", disse o consumidor Antônio
Macedo Rocha, salientando que o descongelamento oficial só tornará legal
uma
que já existe há muito:
"Não situação
culpo os feirantes, cada um sabe de suas dificuldades. Se eles adquirem os hortifrutigranjeiros com ágio,
a população não tem o direito de
castigá-los por tentarem sobreviver.
É até uma questão de bom senso e de
compreensão das dificuldades enfrentadas por eles". A opinião é compartilhada pela professora Ivone Silva, que
fazia compras na feira de São Braz:

SESI começa
a festejar
seus 40 anos

Foram abertos, na
noite desta sexta-feira, os
'
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quarenta anos de atividade do SESI - Serviço
Social
da Indústria - no
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Pará. A solenidade de
abertura da programação comemorativa foi
realizada no auditório Albano Franco, da Casa da
Indústria — a sede do
"Sistema Fiepa".
«' *
Uma missa em ação
de graças, celebrada pelo padre Luciano Bram-"
billa, vigário da paróquia
No Ver-O-Peso os produtos são exibidos, sintomaticamente, sem a tabela
de Nazaré, marcou o inicio da solenidade. Logo
"O menos culpado
o
chua
cebola,
acontecia
com
mesmo
pelo desrespeito ao
congelamento é o feirante. Assim co- chu e a batata, entre outros produtos. em seguida o presidente
mo o produtor e o consumidor, ele é A cenoura chegava a custar, em ai- da Fiepa e diretor regiovítima dos atravessadores — os maio- guns tabuleiros da feira de São Braz, nal do SESI, Gabriel
res responsáveis pelo fracasso do ta- NCz$ 4,00 o quilo, embora também pu- Hermes, fez um pronundesse ser encontrada a NCz$ 1,70. Pa- ciamento no qual enfatibelamento e do congelamento".
O desrespeito ao tabelamento e ao ra garantir a venda, os feirantes pro- zou a evolução das
—
congelamento provoca grande varie- curavam alternativas criativas, como atividades do SESI-PA
Almir
hoje
dirigido
por
dade nos preços dos hortifrutigranjei- o desconto ou a comercialização de
ros nas feiras de Belém. Ontem, o to- pequenos pacotes — contendo cebola, Trindade, superintendenmate era oferecido a preços que va- tomate e batata — vendidos a preços te regional. Depois de
quarenta anos, salientou
riavam entre NCz$ 0,70 e NCz$ 1,40 e o mais acessíveis.
Gabriel Hermes, o SESIPA atua em vários municípios do Estado e no
Amapá, atendendo a
vendidos
dos
principais produtos
A diferença nos preços dos produ- ços
tos hortifrutigranjeiros nas diversas nas feiras do Ver-o-Peso, São Braz e Pe- mais de setenta e sete
mil trabalhadores do sefeiras da cidade era patente, ontem. A dreira:
tor industrial e a seus deseguir, uma lista comparativa de prependentes, que chegam a
Pedreira
São Brás
quase quatrocentas mil
Ver-o-Peso
Produto
pessoas.
.0,80
.0,60.
.0,60.
CEBOLA (kg)
Depois do discurso
..1,40
..1,20..
...1,00.
TOMATE (kg)
de
Gabriel
Hermes, vá..1,00
..1,00.
.1,00.
BATATA (kg)
rias vezes interrompido
.0,50
.0,50.
..0,50.
ALFACE (maço)...
pelas palmas do grande
.2,00
.2,60.
..0,50.
PIMENTÃO (kg).
público que lotou o audi.0,10
..0,10.
..0,10.
tório Albano Franco, a
LARANIA (uti)...
solenidade prosseguiu
..1,20
..1,40.
...1,00.
REPOLHO (kg)..
com uma série de home..1,00
..1,00.
..0,40.
CHUCHU (kg)....
nagens aos funcionários
.3,00
.4,00.
..2,00.
CENOURA (kg).
do SESI-PA que contam
.0,10
..0,15.
..0,15.
OVO (um)
com mais de 20 anos de
serviço. O próprio Gábriel Hermes, fundador
da Fiepa e grande incentivador da estruturação
do "Sistema" no Estado,
recebeu um diploma, como homenagem
''¦t" &' es¦
peeiall
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Veja como os preços variam

Muita verdura e legume. Os feirantes se justificam pela falta de tabela.

Secon desmente desativação e
remanejamento dos ambulantes
0 secretário municipal de Economia
José do Egyto Soares Filho, em entrevista coletiva à imprensa, desmentiu categoricamente o boato espalhado na cidade
de que a Prefeitura estaria propensa a
os seus
acabar com as feiras e remaneiar
usuários ou ambulantes. — "Nós queremos alertar a todos os interessados, feirantes, ambulantes e àquelas pessoas
que comercializam nas feiras que não
existe nada de concreto, de real nessas
informações. Eu quero desmentir categoricamente. Isso é obra de pessoas inescrupulosas, de má fé ou até mesmo de
ideologias não compatíveis com atual política municipal. Solicito, encareço aos
feirantes que não dêem ouvidos a esses
boatos. E se desejarem alguma informação — qualquer que seja — procurem- a
Secom ou seus funcionários que atuam
nas feiras", declarou José do Egypto Soares aos jornalistas informando, ainda,
que por determinação do prefeito Sahid
Xerfan está elaborando juntamente com
os técnicos da Secon, uma série de projetos assim como mobilizando recursos
com vistas à mordenização das feiras para dar condições a todos de um atendimento e uma melhor comercialização.
Feiras modernizadas
Segundo o secretário de Economia,
a administração municipal encontrou as
24 feiras e os 13 mercados da cidade m
situação da mais completa penúria, precaríssima (inclusive os mercados de ferro e Bolonha, no Ver-o-Peso). Mas isto
não arrefeceu nem um pouco o ânimo e
a disposião do prefeito Sahid Xerfan de
mudar as coisas e transformar aqueles
bens públicos em algo viável e compatível ao vertente crescimento da cidadã Já
existem algumas metas de mordenização das feiras a curto prazo. As primeiras a serem atingidas pelas melhorias
programadas serão as feiras de Batista
Campos e da Providência, em Val-deCães, com a colaboração da Cia. de Habitação do Pará (Cohab-PA). Consta
também do projeto o remarketing da Feira do Artesanato para as barracas, reprogramação de atrações e show e
aoutras atividades acessórias e algumas
mudanças na Feira do Açaí.
No decorrer do ano em curso, segundo José do Egipto Soares, a Prefeitura
executará novos projetos de restauração
de feiras e mercados. Pelo menos, acrescentou, seis mercados — os que se encontra, em situação de precariedade
absoluta — receberão uma vestimenta
nova e vistosa, na tentativa de resgatar
o consumidor o velho hábito de freqüen-

tar mais assidifamente feiras e mercados e lá fazer as suas compras — fato que
está deixando de acontecer em virtude
do atual estado, deplorável, das feiras e
mercados".
"Carnets"
José do Egipto informou que atualmente os feirantes, ambulantes e usuários de feiras nada pagam à Prefeitura.
Uma forma encontrada pela municipalidade é regularizar todos os que comercializam nas feiras — até mesmo por
constatação dos próprios feirantes — foi
o lançamento do Carnet de Uso do Solo
e de Bens Públicos, que será entregue a
todos os interessados a partir possívelmente da semana entrante.
No início dos trabalhos legislativos,
o prefeito Sahid Xerfan encaminhou
mensagem à Câmara Municipal contendo um projeto propondo anistia total dos
anos anteriores a todos os feirantes e
usuários de mercados e ambulantes que
tenham algum débito para com a administração municipal (Secon).
Segundo José do Egipto Soares, essa benesse só será concedida se o feirantes, usuário e todos aqueles que tenham
espaço licenciado, começarem a pagar
o ano de 89. Esta será uma forma legal
de garantia do espaço para todos. O carnet será cobrado no valor correspondente
ao ponto 6 da Unidade Fiscal do Municipio (UFM) ou NCz$ 2,40, dois cruzados
novos e quarenta centavos.
Mercado de São Brás
O prefeito Sahid Xerfan atendendo à
uma solicitação da Cooperativa dos Microprodutores resolvem transferir a data de abertura do Complexo São Brás de
1? para 6 de maio, sábado próximo. O motivo alegado pelos dirigentes da Cooperativa foi esvaziamento da cidade em
decorrência do feriadão do Dia do Trabalho, que iria inviabilizar a grande festa que está sendo programada para o
início das atividades daquele próprio municipal.
"E é até mesmo
por questão de marketing, afirmou José do Egipto Soares,
e prossegiu: Eu parabenizo a Cooperativa pela feliz iniciativa. Assim no sábado, pela manhã, num clima de grande
euforia a cidade ganhará o novo Mercado de São Brás, uma loja de microprodutores bem como todos os serviços
inerentes a um mercado moderno e bonito. O público de Belém será brindado
com um espaço alternativo de cultura e
lazer; de atração turística onde possa
freqüentar; sentir-se à vontade e fazer as
suas compras.

O mamão começa a reaparecer nas feiras da cidade
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Houve cerca de 600 participantes no
congresso, onde foram apresentados
diversos trabalhos, como "Projeto de interfaces gráficas para o ensino de deficientes
"Arquitetura de informação"
auditivos",
e "Desenvolvimento de um sistema automático de manufatura utilizando um robô
industrial".
cursos ministrados —
"Modelagem Osdedoisbanco
de dados", pelo
professor Alberto Heuser, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e "Automação, controle e inteligência artificial",
pelo professor Fernando Gomide, da Unicamp — contaram com a participação de
104 pessoas. Na solenidade de encerramento da V Sepai, o presidente do evento,
Paulo Malcher, e Inácio Gabriel anunciaram uma nova Sepai para dentro de dois
anos.

A programação comemorativa será encerrada na noite do dia
primeiro de maio, com
solenidade no teatro Gabríel Hermes durante.a
lançada a camqual será
"Operário
Brasil",
panha
promovida anualmente
pelo SESI. Ao final da solenidade será apresentado o espetáculo "Grita
Amazônia", pelo Grupo
Coreográfico do SESIPA, sob direção de Maujrício Quintairos.
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PREÇO POR PREÇO..,
CONSULTE A

TELUS

tINHA MUNDIAL SPRINGER
A TECNOLOGIA DO SILÊNCIO
10.000 À 21.000 BTUS

NA TELUS, VOCÊ
COMPRA E GANHA:

terminou na sexta-feira

A V Semana Paraense de Informática
(Sepai) sob o tema "Automação, liberdade
para a inteligência", promovida pela Sociedade dos Usuários de Computadores e
Equipamentos Subsidiários (Sucesu/Pa),
foi encerrada anteontem, no Centw. O
evento serviu para a troca de informações
sobre
a automação no Estado e no país.
"Foi extremamente
positivo", disse Inácio Gabriel Filho, presidente da Sucesu.
Grande número de pessoasvisitou a Feira
de Informática, instalada no hall do Centur, onde 13 empresas expuseram seus
equipamentos em diversos stands. Os negócios firmados na Feira foram significativos: só uma empresa vendeu 26 máquinas. A comercialização de livros sobre informática foi "extraordinária", disse Inácio Gabriel.

preço.

Grupo
Gerador LH

de Informática
Semana
Sudam
.

A Sudam recebeu, ontem, a visita de uma delegação de jornalistas da
República Federal da Alemanha, que se fez acompanhar do adido de imprensa
da Embaixada daquele país
no Brasil, sr. Heinz Peters.
Recebidos pelo superintendente em exercício, José Roberto de Mello Barreto, os
visitantes tiveram oportunidade de conhecer a real situação em que se encontra
a Amazônia, no que concerne a alteração da cobertura
vegetal e a instalação de
projetos incentivados, através de breve exposição feita
pela diretoria do departamento de Recursos Naturais, Clara Pandolfo.

OtiteUior,
pelo menor

ZWÊ3m^ÊÊÊ

jornalistas

vao a

Durante a solenidade foi ainda entregue, ao
operário Fernando Alberto Souza Jatene, o
prêmio a que fez jus por
ter sido o vitorioso, a nível regional, do concurso
"Prêmio Talento Brasileiro", promovido pelo
SESI, e homenageada a
paraense Grace Daniela
Vera Cruz, por ter sido
campeã do torneio nacfonal de natação infantil
promovido pelo SESI.

' Tele-assistência-241-0405/241-1346
Melhor assistência técnica
autorizada Springer
Técnicos treinados na fábrica
'
Contratos de manutenção
'
Garantia nos serviços prestados
'
Peças originais de reposição
'
Gás refrigerante tipos: 12 e 22
'
Peças de reposição para geladeiras

tINHA EXPORT
LINE PLUS
7.000 BTUS

"

m _?0>/7G-7_3
Springer

¦
¦

.

LINHA EXPORT LINE PLUS
10.000 À 30.000 BTUS

rofrígcrcçòo e eletrônica ltda.
Rua Gaspar Viana, 801
Fones: 223-7493/241-2026 (vendas)

k. StWco

VISITE NOSSA LOJA DE PEÇAS. 27 ANOS DE BONS SERVIÇOS EM REFRIGERAÇÃO
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A campanha de conscientização
pode ter sido a causa da
redução no número de
acidentes com embarcações. Mas para
isso foi preciso a terrível
'Correio do Arari'.
experiência com o
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Em nove meses,
apenas dois
naufrágios com
2 pessoas mortas
o naufrámeses após
"Correio
do
gio do barco
Arari", na baía do Guajará, ocorrido no dia 15 de
Nove
julho passado, com um
saldo de 56 pessoas mortas, o capitão dos Portos do Pará e Amapá,
Edson Pinho Sobrinho, tem motivos de sobra para comemorar a
drástica redução de acidentes com
embarcações na sua jurisdição. De
lá para cá houve apenas dois acidentes, com duas vítimas fatais.
Sobrinho atribui esta tranqüilidade no tráfego das embarcações
aos efeitos de uma campanha de
conscientização que a Capitania
dos Portos desencadeou depois da
tragédia com o "Correio do Arari"..
Com apoio do Sistema Romulo
Maiorana de Comunicação e patroeínio do Sindicato das Empresas
de Navegação Fluvial e Lacustre e
Agências de Navegação no Estado
do Pará, a Capitania dos Portos
inundou os barcos e os portos paraenses com faixas e cartazes, advertindo para as conseqüências
das superlotações nos barcos de
passageiros.
Até então, naufrágios iguais
aos sofridos pelo "Correio do Arari" e pelo "Bateau Mouche", na noite de 31 de dezembro passado, no
Rio de Janeiro, que resultou na
morte de 52 pessoas, faziam parte
do cotidiano amazônico. Nenhum,
a população
porém, comoveu tanto"Bateau
Moubrasileira como o do
che", provavelmente porque as vitimas eram sempre caboclos
ribeirinhos e não artistas, milionários e turistas estrangeiros que
passeavam pela baía da Guanabara, na noite da passagem de ano.
Até a apuração das responsabilidades nos dois acidentes trágicos foi feita de maneira diferente.
No Rio, em poucos dias o inquérito estava concluído e os acusados
foram ouvidos em depoimento e
até presos. Em Belém, continua-se
do procesa esperar o julgamento
so relacionado ao "Correio do Arari", pelo Tribunal Marítimo, com
sede no Rio de Janeiro, enquanto
corre na Justiça uma ação movida pela Ordem dos Advogados do
Brasil, Seção Pará, pedindo indenização da Prefeitura de Cachoeira do Arari, proprietária da
embarcação, às famílias das
vítimas.
Estas foram as conseqüências
mais objetivas do último grande
naufrágio em águas paraenses.
Mas, em todo o caso, o capitão dos
Portos, Edson Sobrinho, considera
que o acidente ajudou a melhorar
o nível de consciência dos proprietários de embarcações, comandan-

O naufrágio
melhorou o nível
de consciência
tes, tripulantes
"Tantoe dos próprios
passageiros.
que nos nove
meses subseqüentes, só dois apidentes foram registrados pela Capitania dos Portos e o número de
vítimas, comparado aos dos u.ios
anteriores, foi pouco expressivo.
Nos últimos 10 ai ' secundo
a Capitania dos Portos. v
seis grandes naufi íoí .
Amapá, com um to^l u. ~~.
mas, entre mortos e J, ecidos. Muitos dos passageiro' aádos
como desaparecidos, afirma .__
son Sobrinho, conseguiram se salvar mas não se comunicaram com
a Capitania, para retirar seus nomes da lista.
Apesar da extensa lista de vitimas, não há informações de que
pelo menos um dos responsáveis
pelas tragédias esteja cumprindo
pena numa das penitenciárias do
Estado por homicídio ou negligên-,
cia, como prevê o Código Penal
Brasileiro em seu artigo 121, paragrafos 3o e 4o. Só no ano passado,
a Capitania dos Portos fez 40 autua-

As redes armadas umas sobre as outras nas embarcações são uma tradicional demonstração do que significa viajar nos rios da Amazônia •

ções de barcos trafegando irregu- reas inacessíveis à maioria das
larmente. Neste caso, a punição ao pessoas.
infrator pode chegar a uma multa
Viajar de barco é a única alterde até 40 MVRs (Maior Valor de nativa. Mas as viagens são emReferência), hoje em NCz$ 17,86 preendidas
em
meio
ao
cada, concomitante à suspensão do desconforto e a uma segurança ducomandante por um período deter- vidosa, porque, segundo os passaminado, ou uma ou outra coisa.
geiros, muitos proprietários se
aproveitam da situação para auFiscalização dificil
A fiscalização do cumprimento das normas de segurança de navegação fluvial é uma tarefa
difícil, mesmo quando as autoridades estão muito empenhadas. O
Pará conta com 12 mil quilômetros
de rios navegáveis, estradas naturais para o escoamento de boa par- mentar seus lucros e acabam deste da produção rural e traslado das respeitando todas as normas
populações ribeirinhas. Ao longo básicas de segurança. Na orla de
de rios importantes, como Amazo- Belém mesmo, é fácil constatar a
nas, Tocantins, Xingu e Tapajós, existência de mais de 400 atracaexistem cidades de grande porte douros clandestinos, e que a maiodentro da realidade regional, das ria das empresas de navegação
quais o grosso da população só che- não recorre as "roletas" para conga a Belém por via fluvial. Em ge- trolar o número de passageiros
ral, são cidades mal servidas por embarcados.
— Nenhuma região brasileira
estradas, sendo as passagens aé-

A superlotação
de barcos é uma
questão cultural
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utiliza o transporte fluvial com a
mesma intensidade da Amazônia.
Hoje, contamos com 32.758 embarcações registradas na Capitania
dos Portos, das quais 3.689 são emno transporte de passapregadas
geiros — enfatiza o capitão dos
Portos, Edson Pinho Sobrinho. Para ele, a superlotação dos barcos "é
uma questão cultural", que deve
ser revertida com campanhas de
esclarecimentos como a deslanchada após o acidente com o "Correio do Arari".
Muitos proprietários de barcos, porém, seguem à risca as normas de segurança. É pelo menos
o"Navegação
que afirma o diretor da empresa
Arapari", Lourival Filho, que faz a linha Belém-Porto do
Arapari, em Barcarena. Em agosto do ano passado, esta firma teve
um dos seus barcos atingido, em
plena baía do Guajará, por um navio de empresa concorrente. Morreram uma menina e um homem
de 80 anos. O processo transita peIa Justiça até agora:

— Todos deveriam ter em
mente que uma embarcação não
transporta simplesmente passageiros, mas vidas. Por isso, se a
nossa lotação é de 200 pessoas e
embarcam cem crianças, elas são
contadas como se fossem adultos,
apregoa o dirigente.
A maioria dos barcos de passageiros, se respeita a lotação autoriza, falha noutros itens dé
segurança, como manter salvavidas em número suficiente, ou trafegar à noite com boa sinalização,
mas em áreas de muito movimento. A solução para tais problemas,
na opinião de Edson Sobrinho, é a
construção de várias estações hidroviárias, para embarque e desembarque de passageiros, e
maior controle sobre as embarca"Não
ções.
posso, contudo, garantir que seja uma solução definitiva,
que o excesso de lotação deixaria
de existir, porque trata-se de uma
questão cultural, e o importante é
atacar a falta de conscientização.
A Capitania, por mais recursos que
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tornou-se í
sr^uro
,T jois da
^nha de
cc
dntização,
segundo o
capitão dos
Portos, Edson
Pinho Sobrinho. |
.A questão da i
superlotação,
embora
considerada j
"cultural",
tende a se
resolver. Brcfn_fiii_fll
Apesar disso,
a maioria ~
dos acidentes
ainda se deve
à imprudência
de comandantes
e dos própios
passageiros.
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tenha, não vai resolver tudo de
uma hora para outra", diz o comandante.

378pessoas
morreram em 81
no 'Novo Amapá9
Como escravos
O advogado José Carlos Castro, presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos
Advogados do Brasil, Secção Pará,
que já patrocinou centenas de
ações de indenização a familiares
de vítimas de naufrágios, compara os barcos de passageiros da
Amazônia aos navios tumba, utilizados no transporte de escravos
Brasil, na época da colonipara o "A
diferença, afirma, é que
zação.
os escravos vinham acorrentados
nos porões enquanto os passageiros de nossas embarcações viajam
jogados dentro de uma rede, comprimidos por centenas de outi-as
redes igualmente apertadas, sem
direito a conforto ou a salva-vidas,
despojados de todo o direito de eidadania, um desrespeito que já
não se admite no fim do século 20".
A maioria dos acidentes fluviais na região deve-se à imprudência dos comandantes e dos
passageiros, da superlotação "Ae das
más condições dos barcos.
população tem que entender que o excesso de passageiros geralmente
acaba em tragédia", lembra o capitão dos Portos.
O maior acidente registrado
pela Capitania dos Portos nos últimos dez anos envolveu o barco
"Novo Amapá", dia 8 de
janeiro de
1981. A embarcação tinha capacidade para 215 passageiros, mas
largou do porto de Macapá com
mais de 500 pessoas a bordo, naufragando horas depois. Morreram
378. Hoje, o "Novo Amapá", totalmente remodelado, faz a linha
Belém-Santarém com o nome de
"Santo Agostinho".
O acidente com o "Correio do
Arari" foi o segundo maior da história da navegação regional. O barco bateu num casco soçobrado,
"ceminuma área conhecida como
Onças,
na
Ilha
das
tério de navios",
a cinco quilômetros do porto de Be. lém, de onde partiu com destino a
Cachoeira do Arari, na ilha do
Marajó.
O piloto Manoel Paraense, que
também morreu, segundo a perícia da Capitania dos Portos e os depoimentos dossobreviventes, foi o
principal responsável pela tragédia. Mas a polícia também apurou
capacidaque a embarcação tinha mas
viajade para 65 passageiros
va com 120 e uma carga de 30
toneladas de cimento.
Em conseqüência do naufrágio, o ex-prefeito de Cachoeira do
Arari, Edir de Souza Neves, que
distribuiu 40 passagens gratuitamente a passageiros que iam a
uma festa religiosa naquela cidade, foi enquadrado no artigo 216,
parágrafo Io do Código Penal (causar risco de vida).
Nos últimos 10 anos, outros
acidentes de menor proporção
aconteceram nos rios do Pará. Os
mais importantes foram com os sebarcos e número de vi tiguintes "Milagre
de Deus" (30
mas:
mortos e sete desaparecidos); "Somortos e nove
bral Santos 2" (44"Nossa
Senhora
desaparecidos);
da Guia" (21 mortos) "Julú" (24 desaparecidos".
Devido à intensidade do tráfego e à imprudência, os rios da
Amazônia são, em certos aspectos,
tão perigosos quanto as rodovias
mais movimentadas do país. E isso, segundo o capitão dos Portos,
pilotos e armadores, só vai mudar
quando as regras básicas de navegação forem, de fato, respeitadas.
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Chora mangueira! Os teus
dias parecem contados

Chegaremos ao tempo
em que será profundamente
em chamar
patético insistir
Belém de "Cidade das Mangueiras". A última que caiu,
na noite de terça-feira, quadragésima primeira no
quarto mês do ano, deixa, a
seu modo, uma sensação de
desmatamento em pleno
centro urbano. Vão-se mangueiras, perde-se o verde e a
aridez que toma conta de
nossas ruas e avenidas provoca o saudosismo da identidade perdida em relatos e
cartões postais de outrora.
Se aqui voltasse Mário
de Andrade, turista aprendiz em 1927, com certeza se
resguardaria do entusiasmo
em declarar que "Belém foi

feita pra mim e caibo nela
que nem mão dentro de luva".
O alegre porto do mestre
modernista encantado com
o mercado do Ver-O-Peso, a
calçada do Grande Hotel, o
sorvete de açaí - de gosto duvidoso para ele - e as estradas de mangueiras, ficaram
no seu diário de porto, na
descrição que fazia deixana imaginação dizer que
do
"Belém
é a cidade principal
da Polinésia. Mandaram vir
u'a imigração de malaios e no
vão das mangueiras nasceu
Belém do Pará. Engraçado é
que a gente a todo tempo imagina que vive no Brasil mas
é fantástica a sensação de estar no Cairo que se tem, Não
posso atinar porque... Mangueiras o Cairo não possui
mangueiras evaporando das
ruas..."

guiar trepado numa árvore".
E mais difícil será reproduzí-lo desse jeito:
— Papai - indagou a criança
puxando a manga do paletó
cinzento. — Um homem trepado numa árvore é uma irrealidade?
Míope, de boa fé pensou
tratar-se de manga madura e
aderiu à espera. Oceano de
gente, agita, escancaradas todas as janelas, um Boeing e
Caravelle fazem evoluções sobre a aglomeração. Apitos,
gritos, buzinas e sirenes, cânticos sacros e hinos patrióticos, paralisando o trânsito,
vendedor de pipocas esmagado, histéricas e estéreis gemem a dor do parto.
Subitamente um estalo.
Quebrou-se o galho onde o homem estava escarranchado.

Protesto — Em protesto contra a presença do governador de Minas, Newton Cardoso, nas comemorações do Bicentenário da
Inconfidência, no dia 21 de abril, em Ouro
Preto, cerca de 800 populares da cidade lavaram ontem à tarde a praça Tiradentes. Munidos de vassouras, baldes e água sanitária
os manifestantes passaram toda a tarde lavando o local, entre discursos de críticas ao
governo.
— A Inconfidência Mineira foi um movimento de luta contra a opressão, que é a mesma que vivemos hoje — afirmou Rogério
Peret, um dos organizadores da manifes tação.
De Belo Horizonte seguiram para Ouro
Preto oito ônibus com funcionários públicos.
Além de um caminhão-pipa, os manifestantes usaram 200 litros de desinfetante na lavagem da praça. Segundo Peret, cada
manifestante trouxe de sua casa balde e vassoura, além de um litro de água sanitária. Tbdo o movimento foi organizado pela
coordenação sindical do funcionalismo público, que se opõe a Newton Cardoso desde que
ele assumiu o governo em março de 1987.
Prisão — O juiz da 2" Vara Criminal,
Asdrubal Nascimento Lima, ao contrário do
que era esperado para ontem, não relaxou a
prisão do ex-senador Evandro Carreira, acusado de seqüestrar e estuprar a menor V.S.D.,
de 17 anos. O juiz tomou essa decisão por considerar que a segurança do ex-senador está
ameaçada, pois os homens contratados por
ele para o seqüestro ainda estão soltos e podem tentar "uma queima de arquivo". Nascimento Lima acha que a liberdade do
ex-senador poderia também pôr em risco a
integridade fisica de V.S.D.
Na noite de sexta-feira, na tomada preliminar de declaração a pedido do próprio exsenador, da OAB, do Senado Federal e do advogado Hélio Pereira Leite, Evandro Carreira assumiu a autoria dos atos contra a menor.
Negou, porém, que tenha cometido crime e
"busca". Inpreferiu definir o seqüestro como
formou ter contratado dois homens para o
serviço, mas não os identificou. V.S.D. garante
que quatro pessoas participaram do seqüestro.
O juiz só deve apreciar a libertação de
Evandro Carreira depois da conclusão do inquérito policial, prevista para quarta-feira.
Até lá, o ex-senador continurá detido, embora exista a possibilidade de sua remoção da
penitenciária da Papuda para o quartel do 2o
Batalhão de Polícia Militar. Nascimento Lima já autorizou a transferência, mas caberá ao comando da PM verificar se tem
condições de abrigar o preso.
Terra — Bastante debilitados por um jejum de 16 dias, os três colonos sem-terra e
dois religiosos que estavam em greve de fo-

me na sede do Sindicato dos Bancários, resolveram suspender seu protesto por
entender que esta semana o governador Pedro Simon (PMDB) resolverá definitivamente o problema. Os grevistas foram
transferidos para o Hospital de Pronto Socorro, onde começaram a ser alimentados com
acompanhamento médico.
Ontem, às 16 horas, eles tiveram alta do
hospital embora devam continuar em repouso por mais três dias em casas de pessoas que
apoiam o movimento. Enquanto isto outros
150 colonos armavam um acampamento no
antigo Parque de Exposições do Menino
Deus, onde atualmente funciona a Secretaria da Agricultura, para pressionarem o secretário Marcos Palambini a agilizar a
compra das terras e assentar as 1.200 famílias acampadas no Rincão do Avaí e Fazenda Annoni.
Na noite de anteontem houve uma reunião do Funterpa, onde ficou praticamente
acertada a compra de 10 mil hectares de terra
e uma vistoria em outros 33 mil na próxima
semana.
Benedita — Durante ato público promovido pelos diretórios municipais do PT na Zona da Mata de Minas, na Câmara de
Vereadores de Juiz de Fora, a deputada Benedita da Silva (PT-RJ) foi aclamada ontem
como virtual candidata à vice-Presidência da
República, na chapa encabeçada por Luís
Inácio Lula da Silva. Ela, porém, recusou o
lançamento de seu nome, alegando que o vice de Lula deve ser escolhido pela frente de
esquerda (PT, PV, PSB e PC do B), depois de
se comprometer com um futuro plano de governo elaborado pelos petistas.
"O PT entende", disse Benedita, "que este
nome deve se contrapor à direita, e que esta
pessoa que vai se candidatar a cargo tão importanto deve, antes de tudo, seguir um piano de governo que reflita os anseios da classe
trabalhadora. Isso sim, irá definir o perfil do
candidato". A deputada foi apontada como favorita para companheira de Lula na chapa
por ser ligada a diversos movimentos, como
o dos negros, de setores da Igreja, bem como pela capacidade a ela atribuída de arregimentar votos dos favelados e empregadas
domésticas.
Com seu discurso de agradecimento peIo lançamento, ela criticou o governador de
Alagoas, Fernando Collor de Melo, dizendo
dele nas pesquisas de opinião
que a vantagem
"é
pública
passageira e reflete a indefinição
dos partidos que hoje defendem posições entre o centro e a direita". Para ela, a situação
vai ser invertida em favor de Lula, tão logo
os movimentos sociais façam opção aberta
pelo PT, o que, em sua opinião, ainda não
aconteceu porque os presidenciáveis ainda se
recusam a divulgar suas propostas de

Joelmir Beting j

o banqueiro
indignado

mos, que queria Belém uma
cidade-pomar. Hoje, a cidade vai perdendo sua graça .
Os velhos túneis verdes com
suas épocas de fruto espalhando cheiros bons, tendem
a desaparecer, atingidos peIa incúria ou pela depredação. Mais tarde, o lamento.
Quando, na página dos
obituários, houver um anúncio convidando o povo em
geral para o sepultamento
da última mangueira e para
o adeus à sombra e o choro
pelo gosto da fruta que não
vai excitar a boca nem matar a fome.
As mangueiras sumiram dos quintais por força
da especulação imobiliária e
da verticalização arquitetonica da cidade. E começam a
sumir das das nossas ruas e
avenidas, antigamente conhecidas por estradas.
Parece catastrófico, mas
do jeito como andam caindo
mangueiras em Belém, será
reler Mário
difícil, certo dia,"Homem
sinCouto em seu

Aqui não é o Cairo, mas
nossas mangueiras já não
evaporam tanto. Caem, desaparecem aos poucos dessa
paisagem poética que, no futuro, será apenas literatura.
Como na prosa de Eneida com saudações às muitas
árvores que povoaram tantas infâncias. Na vida da Surrealista? Nem tanto.
Pierrot a mangueira era a Nem à direita nem à esquersombra maior: "Era grande da. Do jeito que estão caine velha, impunha respeito co- do as árvores da cidade, é
mo se fosse nossa avó contan- possível que, entre galhos e
do estórias... É por isso que toras espalhados onde jaz o
até hoje sou capaz de dizer que um dia foi a tal árvore,
bom dia a uma mangueira"... chore uma carpideira conNos deparamos com a tratada pela prefeitura para
indiferença que nossos ges- criar um efeito moral pela
tores assumem diante do irreparável perda. O resto
que planejou Antônio Le- pode ser até zona zen.

Nomes & Fatos
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Do alto de uma contribuição de US$ 10
bilhões, em três anos, o Banco Mundial acaba de anunciar, solenemente, sua adesão ao
Plano Brady. A América Latina está salva.
troca da doação, o sermão:
Em "A
ajuda vai ser dada apenas a quem
desestatizar a economia, como já faz o México. Afinal, a divida externa nao produziu
os males da estatização, é conseqüência deIa. Os bancos nada têm a ver com os déficits públicos, os subsídios iníquos, os desvios
fiscais, os projetos desastrados, os recursos
desviados, o empreguismo e a corrupção dos
países devedores. A dívida externa foi contratada para acobertar tudo isso. Ela não
pode ser transformada em bode expiatório
3a incompetência interna".
Assinado: Barber Conable, presidente
do Banco Mundial, que pega um caminho
arriscado: o julgamento moral dos devedores, ignorando a patifaria ética dos credores. A crise da dívida foi produzida pela
explosão dos juros. E os juros explodiram
para financiar os déficits fiscais aos governos, não menos perdulários e incompetentes.

ob }

oii 1

9*
1
)o

m |I
¥ I
ní

& 1
m
02

•m
iq

vb
•bi

1
r/n

Coluna do Castello

Ulysses confiante já
pensa na 2? feira
O deputado Ulysses Guimarães entrou tão confiante na votação de primeiro
turno, ontem, na convenção nacional do
PMDB que pouco antes aprazara por telefone encontros políticos para a segundafeira visando a recompor a unidade do seu
partido que aparentemente sai aos frangalhos dessa reunião. Na verdade, se malograr mais uma vez a rebelião
"quercista"
que planejava tumultuar no
plenário a pauta e normas da convenção,
Ulysses deve sair-se bem e medir no secom as de íris Regundo turno suas forças
sende, candidato dos "Moderados", isto é,
dos peemedebistas que permanecem ao
lado (e dentro do governo de Sarney. Trabalhando portanto com a hipótese do
triunfo do presidente licenciado do PMDB,
a sonhada recomposição do seu partido
poderá ter dois rumos: seguir à esquerda
"proe preservar a aliança de ulyssistas e
elasticidade
maior
ou
tentar
gressistas"
eleitoral com um entendimento com os
eleitores do ministro da Agricultura. Ou
seja, insistir na esquerda, que tanta amargura deu ao candidato, ou infletir para o
centro numa manobra realística mas que
"senhorpoderá pôr em risco a imagem do
diretas . Manter no mesmo saco a oposi"moderados" era
ção esquerdista e os
perspectiva posta de lado pelas definições
já assumidas.
Os governadores que não se uniram
nem encontraram pontos comuns de confluência dos seus interesses podem sair
desta convenção como os grandes derrotados. Havia um repressentimento de que
isso iria ocorrer quando Moreira Franco,
o irriquieto governador do Rio de Janeiro, sugeria a companheiros de mando que
se retirassem de uma convenção que resistia a seus comandos. Arraes e Jereissati pareciam igualmente frustrados e
decepcionados com a marginalização dos
governadores, superados pelo instinto de
sobrevivência de suas bancadas federais.
O pior para eles é que esta convenção deveria ser o marco a sinalizar o seu prestígio, que nela chegaria ao auge. A eles
caberia fazer o presidente. Ou pelo menos
o candidato do PMDB. Provavelmente não
farão nem um nem outro. Politicamente
este ano não lhes dará outra chance de demonstrar sua supervisão sobre a Federação. A eleição do presidente é solteira e
nela prevalecerão as grandes correntes
(mais de emoção do que de opinião) nacionais que se armam à revelia dos prestígios e dos poderes locais.
O caminho de Ulysses, no entanto, se
for ele o vitorioso nesta convenção, não é

menos difícil. A esquerda ressentida com
sua derrota será fiscal implacável e poderá até mesmo abandoná-lo se ele se compuser com o centro, conforme seria da
natureza das coisas. Governadores não
precisam deixar o partido para seguir a
lideranças.
embocadura natural das suas"Know
How"
Waldir Pires e Arraes tem
de ficar no PMDB e apoiar candidatos de
outras agremiações e nada impede que
preservem ao mesmo tempo sua identidade ideológica e seus interesses regionais.
Unir-se ao centro e à direita, com os eleitores de íris, é uma hipótese com riscos
eleitorais menores do que os da esquerda
do seu partido mas com riscos políticos
evidentes. O sistema armado em torno do
Palácio do Planalto busca candidatos com
maior tradição de fidelidade ao centro do
que o apresentado pelo currículo do presidente da Assembléia Nacional Constituinte.
Os ministros de Sarney, do PMDB e do
PFL, podem até se conformar com a candidatura de Ulysses Guimarães mas certamente quercistas como contrapartida
certas tomadas de posição que hoje já não
podem ser assumidas pelo candidato. A
hora para isso já passou. Mas o fato que
Ulysses vai tentar compor sem se recompor, misturar-se sem perder a identidade.
Ao aliar-se à esquerda ele não perdeu a linha mestra de sua biografia política mas
colheu sofrimentos que não esperava. Difícil será somar não à sua biografia mas
aos seus compromissos ainda. quentes
uma campanha comum com as forças que
formam a constelação do Palácio do
Planalto.
Sarney e Arraes
No encontro do governador Miguel Arraes com o presidente José Sarney (tomaram juntos o café da manhã na quinta-feira)
passaram-se em revista as questões sociais
da atualidade, de Pernambuco e do País.
Sarney disse algo das informações que tem
sobre a inquietação no PT de alas inconformadas com o caminho eleitoral pelo qual LuIa optou.
O fórum do Veloso
O ex-ministro João Paulo dos Reis Veloso, depois de reuniões com 80 empresários
em São Paulo e 70 no Rio do seu fórum nacional, trará os debates de volta a Brasília.
Está programada reunião do fórum dia 9 de
maio com deputados e senadores na Comissão de Finanças da Câmara. As resenhas
das discussões anteriores serão reunidas em
livro a ser editado pela José Olympio como
contribuição à feitura de um projeto nacional.

Carlos Castello Branco
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O sermão não vale a doação. A fatia de
US$ 10 bilhões, em três anos, eqüivale a menos de um décimo dos US$ 112 bilhões que
a América Latina vai ter de pagar, no mesmo período,
na remessa de juros. Se a "prime' e a "libor" não subirem ainda mais.
Os países ricos ajustam suas economias
com juros no alto. Os mesmos juros que desajustam a economia dos pobres mutuários.
0"ameaça
déficit público americano, em expansão,
a economia mundial", soletra o relatório Perspectivas da Economia Mundial
pata 1989", divulgado, há três semanas, peIo FMI.

A ética da dívida
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O obtuso discurso do presidente do Ban- »b
co Mundial levanta na área a bola quadrada da ética da dívida. Tema do simpósio Kt
internacional que a Fundação Instituto de 9Í
Desenvolvimento Empresarial e Social (Fi- ÍÒ
des) instala, nesta terça-feira, em São Paulo. 3
Os aspectos éticos db endividamento da A
América Latina e do funcionamento do sistema financeiro serão examinados por es- 'I
pecialistas monitorados por Fernão S)
Bracher, ex-presidente do Banco Central. Na ,4
presidência da mesa, o chanceler Abreu
Sodré.
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Os dois lados
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Expositores do lado de lá: Philippe 0Í
Weck, presidente do União de Bancos Suiços. e Bruce Morrison, deputado democra- n
ta da Comissão de Finanças do Congresso 5)
dos Estados Unidos.
Debatedores do lado de cá: José Mindlin, Fernando Henrique Cardoso, Roberto
Appy Marcos Cintra Cavalcante AlbuquerqueJJosé Carlos Brandi Aleixo e Luiz Car- íí
los Bresser Pereira.
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Novo fliperama
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0 Banco Central do Brasil inaugura, !
terça-feira, os'jogos eletrônicos da dívida ex- I
terna. A conversão pelo valor de face (sem i
deságio), prato predileto dos bancos credo- h
res, reabre-se com a novidade: no lugar da i
fila de véspera, no meio da avenida, o telex
de quem chegar primeiro. 0 telex do BC, em
Brasília, só vai ser ligado terça-feira, às 9 \,
horas (ou 13 horas).
Para Arnim Lore, diretor da Área Externa, "a fila de rua, nessa matéria, era ve- ?
xatóna".

Conceito variável
0 setor de artigos de higiene pessoal
tem problemas de identidade quando se baseia no conceito que dele o governo faz: sua
produção — na maioria dos casos — é considerada "supérflua" quando se trata de
(vide o cagravá-la com maiores impostos
so ICMS). Mas passa a ser "essencial" quando se cogita de controlar preços ao
consumidor (vide tabela Sunab). 0 desabafo
é de Luiz Del Nero Netto, presidente dó Sindicato da Indústria de Perfumaria e Artigos
de Tbucador no Estado de São Paulo.

Secos e molhados
— Se encontrasse carne bovina a preço tabelado, um trabalhador metalúrgico teria de trabalhar cinco horas e meia para .
comprar um quilo de carne de primeira.
Cálculos do sindicato de Luiz Antônio de Medeiros.
— 0 Sindicato tomou como base o salário médio de um empregado de fábrica
com 700 funcionários: NCzf 104,86. Ou NCz$
0,44 por hora em abril, sem aumentos ou antecipações.
— Pelo mesmo cálculo, para pagar um
litro de leite seriam necessários 45 minutos
de trabalho. Para comprar 20 pãezinhos, 112
minutos.
— Agora, em maio, produtores de leite querem conseguir do governo uma revisão de preços. Para pagar o custo, o litro do
leite B teria de custar perto de NCz$ 0,80
(agora custa NCz$ 0,60). E o leite C, NCz$
0,43 (NCz$ 0,33 agora).
— Presidente do Sindicato da Peguena e Micro Indústria no Estado de São PauIo, José Couri, ainda não obteve respostas
positivas do governo ao pedido de juros diferenciados para o setor. Ele quer fazer
cumprir o artigo 179 da Constituição, que
trata disso. ,
— Neste 1? de maio, entram em vigor
as novas alíquotas do ICMS, que aumentam
progressivamente de 17% para 25% a tributaçao de produtos considerados de consumo
não essencial. Como bebidas e cigarros.
— Das bebidas; só o chope fica fora do
novo imposto. O aumento na taxa do cigarro vai ser gradual: 18% agora, em junho sobe para 22% e em julho 25%.
— Está marcado para o dia 4 de maio
o início das demissões de servidores federais que, tendo dois empregos, não fizeram
opção por um só durante abril. A conferir.
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Jarbas passarinho

O penúltimo tango
Fernando Pedreira

no de 8 bilhões de cruzados novos, no
câmbio oficial. Repito: isso sem que
nenhuma das novas conquistas tenha sido posta em vigor, como a da
equiparação das aposentadorias ao
nível inicial de sua concessão.
Notícias de anteontem, resultantes de um simpósio sobre o lapas,
dizem que o Ministério da Previdência é contra um acréscimo nas contribuições, preferindo optar por
novas fontes e diminuir a evasão das
receitas, isto é, combater a sonegação e a fraude. Uma das fontes já
anunciadas é o aumento da contribuição das empresas, para o Finsociai, criado ao tempo do presidente
João Figueiredo. Ele passaria de 0,6
por cento da folha de salários para
2,0 por cento. Estou absolutamente
certo de que não será suficiente. Ao
contrário, ficará muito longe disso,
ao mesmo tempo em que qualquer
aumento de taxação imposto às empresas tornar-se-á um acréscimo no
custo de venda dos produtos, vale dizer, o contribuinte e quem pagará ao
final do circuito.
Uma parte da receita necessária poderá advir da desimobilização
do patrimônio. Quando deixei o
MPAS, em março de 1985, entreguei
ao meu sucessor o levantamento
completo dos imóveis em poder da
Previdência, desde prédios e terrenos, até campos de futebol e cernitério! Vendê-los dará aumento de
receita, mas se trata de recursos
não renováveis. Uma vez esgotados,
nada mais haverá. E se forem vendidos todos, certamente o resultado
será pôr em risco a reserva técnica,
essencial para bancar riscos do seguro, que é o INPS.
Não se pode atribuir o déficit
(que o lapas só admite ser de 4 bilhoes de cruzados novos) à administração do Ministério, do mesmo
modo que foi uma enorme falácia
atribuir ao sr.Waldir Pires o mérito
de haver conseguido, em 85 e 86, zerar o déficit, propaganda com que se
empulhou a consciência nacional.
Quem conhece um pouquinho de
Previdência Social sabe que suas finanças dependem em razão direta
do desempenho da economia nacional.
Dela são função matemática. Em
1980, por exemplo, a Previdência foi
bem; o PIB cresceu nesse ano 9,2
por cento. Em 1981, começou a crise da instituição; o PIB teve crescimento negativo, ou seja — 4,4 por
cento, repetindo-se em 83 outro crêscimento negativo. — 3,4 por cento.
Nesses anos o déficit foi inevitável.
Já em 84, o Brasil saía da recessão
econômica, crescendo o PIB 5,1 por
cento, 8,3 por cento em 85 e ainda 7,6
por cento em 1986. Foi, então, que
brilhou a estrela do hoje governador
da Bahia, que soube servir-se da
conjuntura para posar de grande e
miraculoso administrador. Desde
então, começou a queda, sendo que
no ano passado voltou o PIB a ser
negativo, — 0,3 por cento. Quando isso ocorre, é incfubitável que o lapas
passa a arrecadar bem menos, porque isso significa violento decréscimo no número de contribuintes, seja
pelo desemprego, seja pelo contingente vultoso dos que trabalham
sem carteira profissional, fazendo a
chamada economia invisível.
Ora, se essas dificuldades já são
gigantescas, pode inferir-se o que serão elas se a Previdência tiver de assumir os encargos da seguridade,
estender seus benefícios e assistências a 140 milhões de brasileiros, sejam ou não contribuintes, vivam no
campo ou na cidade, estejam ou não
com carteira de trabalho assinada,
tenham emprego ou não o tenham.
O objetivo social é dos mais generosos e justos, mas como diria
Machado de Assis, "entre
possivelmente
a mão e
plagiando Petrarca,
a espiga há o muro"...

' 'A

alia política é o bom senso aplicado às grandes coisas''
(Napoleão I — França, 1769-1821).
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O inequívoco descompasso no relacionamento EstadoNação está produzindo graves conseqüências ao processo de desenvolvimento e gerando apreensões à paz social
diante de possíveis ameaças de retrocessos no curso da
transição democrática, ainda pendente de atingir o estágio definitivo da consolidação.
Temos justificados receios de que os atuais movimentos grevistas não passem de meros
pretextos para a explosão das tensões acumuladas e se tornem incontroláveis
à medida em que aumente o sacrifício da população no
que concerne ao abastecimento de produtos, que já começa a escassear nos supermercados, e à falta de moeda circulante em razão da paralisação na maioria do setor
bancário.
Diante do quadro que nos desafia, parece de nenhuma relevância questionar o aspecto legal ou ilegal das greves até aqui deflagradas. Percebe-se, entretanto, o terrível
odor da presença político-ideológica a desvirtuar a purêza da luta dos trabalhadores, historicamente pacífica
e
limitada à justiça das reivindicações por melhores salarios, nunca porém mesclada de terrorismo, ódio ou violência.
Precisamos dizer aos carreteiros responsáveis pelos
piquetes às portas dos estabelecimentos alcançados por
movimentos grevistas, que nenhum direito lhes garante
explodir bombas ou impedir a vontade de trabalho daqueles servidores, operários e trabalhadores que compareçam dispostos a cumprir os deveres com suas
consciências e os interesses coletivos da Sociedade.
Os abusos postos na prática em recentes episódios,
testemunham e confirmam atos de nítidas traições aos
desejos reivindicatórios das classes trabalhadoras, que
estão sendo solapadas por argutos e hábeis oportunistas
em proveito de ações meramente políticas e ideológicas,
.sem quaisquer vínculos com o que denominam de "interesses ligados aos sindicalizados brasileiros".
Um país como o Brasil, detentor de imensas riquezas, mas agrilhoado ainda ao subdesenvolvimento, com
a sua população enfrentando os estertores da fome e da
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Eiifre a mão e a espiga
Pessoas que ignoram a evolução
do capitalismo costumam chamá-lo,
hoje, de selvagem, porque não sacaracterizou
' bem que esse adjetivo
o tipo de regime econômico contemiporâneo do Laissez Faire, quando
salaI não havia férias remuneradas,
rio família, jornada de 8 horas de
trabalho, sindicatos, nenhuma segurança do trabalhador e, sobretudo,
não existia a Previdência Social, que
só em 1883 apareceu embrionáriamente, criada por Bismarck, então
primeiro ministro da Alemanha. São
desinformados os que pretendem
: identificar o capitalismo praticado
hoje com aquele que serviu de laboratório para que Marx produzisse
ainda antes
sua irrefutável análise,
da publicação do "Manifesto CoI munista".
Desde a lei Eloy Chaves, mas
especialmente nas ultimas décadas,
a Previdência Social no Brasil crêsceu continuamente e aceleradamente. Quando fui ministro, em 1967, o
universo de segurados pouco passava de trinta milhões de pessoas. Já
altura tendia para ser o que
* àquela
é hoje: o maior organismo administrativo do serviço público. Sua clientela abrange praticamente 90 por
cento da população brasileira. Co; brindo todas as categorias profissionais organizadas. O seu orçamento
só é menor que o do Brasil e das estatais quando somadas. É maior que
. o de São Paulo e somente em bene| fícios (pagamentos em dinheiro)
: despende em um mês e meio mais
'
que o orçamento anual dos ministérios militares, somados.
Esse sistema, já de si gigantesco, teve enormemente agravados os
. seus encargos com o novo texto constitucional de outubro de 88. O presidente da Constituinte, dr. Ulysses
Guimarães, ao proclamar os resultados finais de nossos trabalhos, aiteou a voz, orgulhosamente, para
dizer que a partir daquele instante
o Brasil passava a ser o quinto país
, do mundo a ingressar no regime de
seguridade social e não apenas de
Previdência Social, ou seja, um sistema que cobre toda a população, do
berço ao túmulo, inclusive para os
que não sejam contribuintes.
Claro" está que isso é o ideal buscado por todos e que somente alguns
países, altamente industrializados e
ricos, já conseguiram. Quatro, ao
todo.
A imagem da Previdência, porém, nunca foi a melhor, nada obstante os enormes serviços prestados;
quer no campo do seguro social,
i quer no da assistência, especialmente a médica, bastando dizer que em
1984, para uma clientela de 105 milhões de pessoas, já pagávamos dez
milhões de benefícios (aposentadorias, pensões, auxílios, abonos etc)
por mês, e o Inamps realizava 500
milhões de atendimentos médicos
por ano. Fácil é compreender que 10
por cento de reclamações seriam
cinqüenta milhões de reclamantes
num ano, o suficiente para ofuscar
os 90 por cento de atendimentos satisfatorios.
O que a Constituição promete é
dé merecer o mais caloroso aplauso, mas eu cá tenho minhas apreensoes quanto à exeqüibilidade das
promessas, a menos que, como já
previ desde o início, tenha a sociedade de pagar um alto tributo a
acrescer ao que já paga para a ma1 nutenção da Previdência Social. No
momento, sem que nenhuma das
grandes conquistas derivadas do
texto constitucional tenha sido efetivada, o governo federal confessa
que não pode zerar o déficit público
porque só a Previdência terá um saldo negativo, em 89, de 2,5 por cento
do Produto Interno Bruto. Como se
sabe que o PIB brasileiro ultrapassa 320 bilhões de dólares norteamericanos, faça-se a conta em cruzados novos para se ter algo em tor-
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Não

Há machucados morais, danos ou dores morais que parecem não se curar
nunca. Não passam, por mais que passem o tempo e os governos. São como feridas antigas na perna de um mendigo,
expostas à vista de todos, e que não cicatrizam, cobertas de moscas.
Uma dessas velhas feridas — nas canelas dos brasileiros, nas canelas dos cariocas (especialmente) e dos paulistas —
é a Polícia. Outra é a educação de base,
o ensino primário. Outra, ainda, são os
trens suburbanos que, no Rio e em S. Paulo, maltratam, desservem e sacrificam
diariamente milhares e milhares de pessoas humildes.
Já nos tempos da velha Central do
Brasil e do doutor Getúlio era assim. A
Central, antecessora da Fepasa e da Refesa, tornara-se um ninho de corrupção
e incompetência, incapaz de oferecer aos
usuários serviço decente. Quando eclodiram as primeiras grandes crises, ainda
há quatro ou cinco décadas, o caminho
que os governos da época encontraram
para caiar o escândalo foi nomear para
a direção da central altas patentes do
Exército. Por trás da honra militar e dos
alamares da farda, a desídia e a roubalheira puderam continuar a prosperar
em silêncio.
Hoje, depois de dezoito anos de governos populistas, mais vinte de ditadura militar supostamente regeneradora, e mais
quatro de Nova República, a situação dos
trens suburbanos (e do transporte urbano, em geral) continua essencialmente a
mesma, e cada vez mais grave, como
atestam os enxames de "surfistas" ferroviários, as revoltas de usuários e os
quebra-quebras repetidos e periódicos
nas duas capitais.
Não é preciso muita imaginação para antever o que se descobriria na Refesa e na Fepasa, se mandasse fazer nelas
auditorias independentes, como as que o
ex-ministro Gusmão mandou fazer no
IAA e no IBC, a seu tempo. Os motins, as
greves e as depredações exprimem a raiva impotente dos populares diante de um
serviço cuja má qualidade apenas reflete os efeitos acumulados de décadas a fio
de corrupção, empreguismo e incompetência administrativa nos vários escalões, desde os mais altos, desde os
ministros encarapitados nos seus ministérios.
Quanto à segunda ferida aberta e coberta de moscas, a Polícia, sabíamos todos, há tempos, que cidades como o Rio
e S. Paulo são infestadas por dois grandes aglomerados de delinqüentes. Um
desses aglomerados trabalha para o governo e constitui (com raras e modestas
exceções) a Polícia. O outro aglomerado
trabalha por conta própria (embora freqüentemente ligado ao primeiro) e constitui o que usualmente chamamos de
bandidos, isto é, delinqüentes que se organizam em bandos mais ou menos independentes — e cada vez mais numerosos,
mais prósperos e bem armados, nesses
tempos em que o multimilionário narcotráfico juntou-se às suas antigas pepineiras: o jogo do bicho, o contrabando, a
prostituição e o resto.
Esta semana, no Rio, a chaga policial
expôs-se à luz do dia com mais clareza,
talvez, do que nunca. A greve da Polícia
carioca levou às primeiras páginas dos
jornais os nomes, os retratos e os prontuários dos líderes da classe: um denominado "Formiga" e outro denominado
"Sivuca",
que não se deve confundir com
o bem conhecido músico popular.
Além de assim comprovar o nível e
a qualidade dos mais destacados quadros
policiais, a greve, com suas agressivas
manifestações, mostrou que o governo estadual esta tão desmoralizado e desarmado diante dos seus próprios
delinqüentes (os oficiais) quanto as famílias e os cidadãos costumam estar diante dos traficantes e dos assaltantes de
rua. E viva a greve, pois. A greve é um
instrumento democrático, quando mais
não seja porque põe a nu podridões e nazelas que a conveniência e o pudor das
pessoas bem pensantes tendem a escon-

der. Podridões como essa da Policia, dos
delinqüentes e malfeitores da Polícia carioca, unidos aos sindicalistas da CUT para chantagear e desautorizar ainda mais
governos que vão atingindo os últimos limites da impotência e do descrédito
público.
Infelizmente, no caso dos professores,
os efeitos da terapêutica grevista têm sido menos brilhantes. A educação de base, entre nós, é uma vergonha, um
descalabro, um crime que os governos cotidianamente praticam os cidadãos, contra o país e seu futuro. As greves
sucessivas de professores, entretanto, só
tem servido para levar ao paroxismo a
crise da educação e para reduzir a zero
a eficiência de um sistema já de si meseravelmente precário, pobre e ineficiente.
Que fazer? Tocar um tango argentino? Não custa assinalar que a educação
primária, a Polícia e os transportes de
massa são três dos serviços públicos que
mais de perto dizem respeito à qualidade de vida das pessoas humildes e maior
influência têm no seu dia-a-dia, para não
falar do porvir das suas crianças. Que, ao
longo de meio século, o país tenha permitido que esses serviços se tenham mantido em níveis tão baixos, se tenham na
verdade consideravelmente deteriorado,
diante das necessidades crescentes da
população enquanto cresciam velozmente o PIB e até a renda per capita mostra
bem a nação que somos, as elites que temos, e os governos que as tem representado.
De 1930 para cá tivemos um pouco de
tudo: ditadura estadonovista getuliana
da democraaté 1945, domínio crescente"moralização"
cia populista até 1964,
militar-tecnocrática ate 1984, e, enfim, a
grande bagunça democrática da Nova
República. Ao fim dessa longa escalada,
o Brasil é, cada vez mais, um país onde
só vivem decentemente aqueles que podem prescindir dos serviços do estado em
matéria de transporte, educação e Policia. Os que podem pagar, do próprio boiso, escola, automóvel e segurança
particular para suas casas, lojas ou fábricas.
E os impostos, que todos pagam, para que servem? Houve sem dúvida razoes
ideológicas e até patrióticas por trás do
sistemático desvio dos fundos públicos,
nos últimos cinqüenta anos, mas não haverá exagero em dizer que o que sobretudo orientou e orienta as prioridades dos
nossos sucessivos governos, militares e
civis, foi e continua a ser um soberano fator: o dinheiro, a perspectiva do faturamento a curto prazo.
Investiu-se naquilo que pode render
mais e mais depressa, naquilo que continua a produzir gordas comissões, grandes lucros, lautos empregos, e bons
dividendos políticos. Vale dizer: as grandes empreitadas, monumentais obras públicas, bancos, empresas estatais,
hidrelétricas, universidades. Limpar e
policiar ruas, educar crianças, capinar
terrenos baldios, transportar trabalhadores ficou sendo preocupação de medíocrês pouco ambiciosos, à margem das
grossas artérias onde corre o dourado
sangue do desenvolvimento...
Bem feitas as contas, não podia ser
mesmo de outro modo num pais governado por uma elite política ignorante, ávida e corrupta como esta que hoje povoa
as bancadas do nosso Congresso Nacional. E eis aí mais uma ferida aberta a
sangrar e doer no peito dos brasileiros:
deputados destituídos de vergonha e de
espírito público, que acintosamente legisIam em causa própria, aumentando os
próprios vencimentos, criando horários
e
gratuitos na televisão para si próprios
seus candidatos, promovendo "trens da
alegria', recusando até mesmo os magros
cortes nos gastos oficiais pedidos pelo
próprio governo. Um congresso que desmoraliza e avilta o regime democrático
do qual devia ser o principal sustentáculo.
Enfim, resta o consolo de que no próximo ano, com um novo presidente, as
coisas mudem. Quem sabe, para pior...'

Intimação urgente
Emir Bemerguy
Um padre progressista definiu o paraíso à sua
maneira moderninha e não deixou por menos:
"Para mim, o Céu é como um orgasmo eterno".
Não sei o que o santo sacerdote entende das embrulhadas sexuais, mas, de repente, achei que os
textos de João Malato são formas refinadas de orgasmos intelectuais. O meu amigo não chega a ter
ele é como a
propriamente o temido pavio curto: "pega
fogo até
gasolina que, na linguagem popular,
no cheiro"... Mas, embora você diga o diabo das
diatribes malatianas, será injusto, caolho e analfabeto disfarçado se não apreciar, encantado, a forma como o velho marajoara transmite as suas
idéias. Abertas as cortinas do palco, eu passo a es
clarecer as razões deste artigo.
Há poucos dias, como quem não quer nada,
Malato resolveu dar uma aula sobre as crônicas
e crescentes alagações de Belém. E o'fez com a
dos autênticos catedrátisabedoria incontestável
cos. Sua tese é um "ovo de Colombo", tal a singeleza até então desapercebida. Simplesmente, o
caboclo iluminado ensina que as chuvas fazem estragos cada vez maiores porque se acabaram, ao
longo dos últimos trinta anos, os vastos e arboriopinião do articuliszados quintais da capital. Na"uma
colossal esponja
ta, eles funcionavam como
de dezenas de quilômetros quadrados, que enxugava a cidade." Além disso, a proliferação de espigões e o asfaltamento impermeabilizam o solo,
forçando as enxurradas a correrem sobre a superfície, desde que não existe mais porosidade. Malato adverte que apenas desentupir bueiros e
galerias pluviais não resolve a grave enrascada,
pois persiste a causa essencial do desastre. Nota
dez, meu irmão, para a sua clara e profunda aula
de engenharia hidráulica. A tarimba da vida você deve o diploma.
.* -^"ionando gotas de néctar ao texto, já de si
tentador para o apetite intelectual, o velho artesão das frases bonitas deu um jeito de incluir passarinhos entre as palavras sisudas. E pôs sabiás,
bem-tevis, rouxinóis, pipiras semeando "suavidade e doçura nos saudosos quintais que ornavam
e balsamizavam a querida cidade". E se compadeceu das avezinhas, debatendo-se, esfomeadas,
contra as vidraças dos arranha-céus, inclusive daquele onde reside. E fez os bibelôs alados de Deus
ao
gorjearem, felizes, ao receberem, três vezes
dia, das mãos do excepcional jornalista, "tigeladas de pão com leite, além das bananas e talhadas de mamão, que nunca lhes faltam. "O povo
sempre se espanta ao saber que homens importantes, enérgicos, sérios, também são capazes de
ternuras assim. Eu me lembrei de Carlos Lacerda cultivando rosas nos intervalos de suas guerras verbais e políticas. Também pensei em Rui
Barbosa lendo a revista infantil "O tico-tico". Imaginei Napoleão Bonaparte, no exílio de Santa Helena, sentado, solitário, sobre um rochedo,
meditando sobre a grandeza do mar e do Deus Infinito que o criou. Malato se refaz das refregas vernaculares alimentando os passarinhos que o
progresso vai condenando à morte. É bom
conhecer-se o lado humano das pessoas.
Bem. Eu procuro, nesta foto três por quatro
de um homem,seis por, nove ,-r como diz Millôr
Fernandes de seus amigos — fazer, justiça a um
confrade muitas vezes incompreendido, mas que
eu admiro e respeito. Naturalmente, nem sempre
temos concordado no terreno das idéias, já nos empenhamos num confronto direto, mas nada disso
erguem muralhas em nosso relacionamento. Um
de meus grandes instantes existenciais foi aquele
em que, há uns cinco anos, passei uma hora conversando, sem testemunhas, com o venerando
mestre. Já naquela época, ele me revelou, respondendo a uma pergunta: "Devo ter uns dez mil recortes de jornais, com as minhas opiniões
emitidas em cinco décadas de labuta na imprensa. Ainda assim, não possuo nenhum livro publicado. "Neste ponto, justifico, afinal, o título do
artigo — "Intimação urgente".
A "Academia Paraense de Letras" deveria exibir, com imenso orgulho e há muitíssimos anos,
João Malato entre os seus componentes. Se ele
quer ou não — a meu ver, é problema secundário.
Sugiro e, se me relevarem a petulância, até exijo
que não lhe façam üm convite — certamente recusado — mas lhe enviem uma intimação urgente. Se o alimentador de passarinhos concordar,
melhor, caso esperneie e acione a sua lendária fúria de gasolina humana, levem-no voluntariamente amarrado, debaixo de vara. Nenhuma
assembléia de literatos do Brasil, e muito menos
do Pará, pode dar-se ao luxo de prescindir de um
caboclo assim, tão admiravelmente capaz de manejar uma caneta ou teclas de máquina. Violem
estatutos, forcem a situação, mas ponham no "ausodalício" quem já tem lugar ali assegurao, e há meio século, por direito natural. João
§usto
Malato intensificará o fülgor da Academia e se terá feito justiça.

revê com violência
Jorge Arbage

miséria, não pode se dar ao luxo de parar as suas atividades por tempo indeterminado, como se fora o gigante
adormecido da história e não em razão dela, mas de pressoes minoritárias que refletem aspirações menores que
o de vê-lo progredir e transformar-se na potência dos nossos sonhos a desfilar, com garbo e independência,entre
as grandes civilizações do mundo contemporâneo.
A meta fundamental da ¦ nossa libertação sócioeconômica está centrada na força do trabalho. Ou fazemos dela a bandeira de redenção nacional, multiplicando o nosso esforço pela harmonia e convivência
diplomática entre o capital e o homem que lhe sustenta
a vitalidade, ou nos renderemos fatalmente à queda no
caos, por falta de alternativas que possam suprir a realidade com a qual nos defrontamos.
Antes de tudo, convém indagar a quem interessa o sacrif ício da transição democrática para jogar o país na sarjeta do retrocesso institucional? Cremos que a ninguém.
Por isso, estamos no dever de não consentir que o preço
da liberdade já conquistada, venha a ser resgatado com
o holocausto de confrontos sangrentos, em que tenhamos
de ver digladiando-se da mesma pátria irmãos e filhos
do mesmo Deus. numa luta fratricida e inglória, sem quartéis, objetivos cívicos e razões que expliquem a defesa da
soberania.
Para nós, há de ser profundamente deplorável a versão do historador que nos acuse do despreparo político
para a convivência com o oxigênio da democracia. A Revolução de 1964 é um exemplo de que esta nação jamais
será transformada em palco de baderna para saciar instintos do comunismo internacional. A nossa vocação histórica está marcada de notáveis acontecimentos, e em
todos eles preponderou o sentimento de amor pela liberdada Pecamos a Deus que essa inexplicável escalada grevista em nosso País, seja pela dúvida que temos do caráter
reivindicatório que as pudesse justificar, ou ainda pela estranha coincidência das eclosões simultâneas com alguns
sinais de terrorismo (o caso da bomba explodida em Recife) — não venha a induzir o povo brasileiro de que se

trate realmente de algo muito mais sério do que a nossa
frágil boa fé possa imaginar.
Referindo-se a Friedrich Nietzsche (Alemanha
1844-1900),
um humorista escreveu:
"Considerando

que só os homens não eram suficientes para envenenar a vida, quis acrescentar a eles os
super-homens. Esses não devem ter senão uma meta: fazer prevalecer sua vontade de poder, excluindo qualquer
sentimento de compaixão ou resignação". Teve dois discípulos eminentes: Hitler e Freud.

Esse mesmo pensador e escritor poderoso, apói tolo
da força e da dominação, diria mais tarde que:
"O

caráter demagógico e o propósito de agir sobre as
massas são agora comuns a todos os partidos políticos.
Para tanto precisam transformar seus princípios em grandes bobagens pintadas a fresco e penduradas nas paredes. Não se pode mudar mais nada. Nesta matéria
aplica-se perfeitamente a afirmação de Voltaire: "Quando a população se mete a raciocinar, tudo estáperdido".

Repito que o descompasso na marcha do Estado e a
Nação precisa ser corrigido o quanto antes possível, sob
pena dos acontecimentos se agravarem e não mais poderem ser controlados por meios pacíficos e seguros para
a transição democrática. O presidente Sarney. cujo governo está comprometido com a crise nacional e portanto
com lugar cativo no banco dos réus para futuro julgamento da História, mantém o "far-play" do otimismo e da paciência em doses altamente exageradas. Ao examinar a
dimensão das greves e suas fatais implicações na possível quebra da ordem institucional, disse enfaticamente
aos ministros da República: "Chegou a hora do basta à
radicalização". Nessa linha de pensamento, o presidente,
com certeza não está isolado. A Nação, que é o povo sofrido e agonizante, começa a sentir a falta de víveres nas
áreas de consumo, e o que é mais grave ainda — o esgotamento das reservas financeiras para locomover-se e se
abastecer de produtos alimentícios.
Enquanto isso, meia dúzia de incitadores percorrem
as ruas com alto-falantes e cartazes pregando a continui-

dade das greves e agredindo os trabalhadores não identificados com esse processo torpe e contrário ao interesse
nacional.
Os céticos talvez duvidem de uma reação brutal às
causas da inconseqüência que está levando o Brasil a ter
que expurgar para bem longe do nosso território a prática do terrorismo e da violência urbana, porque não se
amoldam aos nossos costumes e se chocam com as tradições que herdamos dos nossos antepassados. Mas nós,
que acompanhamos bem de perto esse tipo de conspiração e sabemos de onde são derivadas e para onde caminham, não podemos tergiversar entre a dúvida e a certeza,
a menos que estejamos dispostos a pagar primeiro, para
vermos depois os frutos da nossa ingenuidade.
A consciência nacional está no limite máximo da tolerância e na expectativa de que as lideranças sindicalistas assumam alguma postura lúcida e patriótica, de
modo que a greve dos trabalhadores assalariados, legítima que é por imperativo constitucional e legal, não extrapole para o vandalismo e o terror, a fim de que continue
a merecer o respeito e a solidariedade de todos os brasileiros.
"MesA filosofia pregada por Lênin, segundo a
mo se para cada cem atos justos, cometermos qual,
dez mil erros, nossa revolução não será menos grande e invencível"
— talvez ainda hoje possua raízes em algumas mentes escravas do fanatismo que a sua doutrina espalhou pelo
mundo inteiro. Só que Gorbachev, ao abrir os murais soviéticos para ungi-los com o esplendor da liberdade tradas nações livres, sepultou o acervo do passado em
fda
latas de lixo especiais, para que jamais retorne
à tona.
Esse o destino do comunismo que Lênin instalou na Rússia. Em nada obstante, assim como o nazismo, a ideoiogia espúria do comunismo internacional tem resíduos
vivos em alguns países, inclusive no nosso.
É profundamente constragedor que permaneçamos
caminhando na contramão da História!
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Medicina em revista
Haroldo Pinheiro
1

Esclerosado ou Alzheimer

"está esOuve-se com freqüência que alguém
a
referindo-se
vezes
muitas
pessoas
clerosado",
idosas que começam a manifestar algum tipo de
confusão mental ou prejuízo da coordenação motora. Como alguns casos se iniciam antes da sexta década, alguns especialistas também
"senilireferem-se a essa condição sob o nome de
dade precoce". É verdade que alguns pacientes
de aterosclerose, jusapresentam alguns indícios
"esclerosado".
Entrefantificando assim o termo
to, muitos pacientes que passam a apresentar
essas alterações de comportamento, com indiscutível déficit das faculdades mentais, nada tem que
se possa provar de arteriosclerose ou aterosclerose. Há, isto sim, uma modificação de estrutura
das células cerebrais, alguma forma de degradação que se acompanha de distúrbio químico e funcional (acúmulo de material filamentoso e
transmissão colinérgica). Há várias teorias que
se propõem a explicar esse conjunto de sintomas,
atualmente chamado pelos neurologistas de Sindrome de Alzheimer. Nesta doença, ou síndrome,
instalam-se progressiva alteração da memória e
estados confusionais. Mais adiante haverá prejuízo
na percepção, na fala, na coordenação e, nos casos mais graves, já ocorrem rigidez de movimentos, com passos curtos. Progressivamente, o
paciente vai se desligando de seu meio ambiente.
Há desinteresse total pelas coisas e pessoas. Então, podem aparecer provas de profundas alterações estruturais na tomografia computadorizada
(atrofias, múltiplas áreas de microinfarto, etc).
Um aspecto novo que se vem comentando nesta doença e a possível reversão de alguns casos.
A partir daí, vem-se tentando identificar os casos
em início, tendo em vista possível tratamento que,
pelo menos, estacione sua progressão. Por este
motivo, os neurologistas assinalam a presença de
formas subclínicas em que o paciente apresenta
apenas uma discreta manifestação isolada da
doença, seja no comportamento, seja na memória, no equilíbrio, no modo de andar, não raro de
forma transitória. A partir da possibilidade de estacionar os casos ainda iniciais, passaram a ter
muita importância os fatores que podem iniciar
o processo. Uma das possíveis causas desencadeantes seria o teor de certos elementos na dieta.
A presença do alumínio na água tem sido repetidamente implicada. Martyn e colaboradores
examinaram a concentração de alumínio na água
de 88 distritos na Inglaterra e País de Gales, e notaram maior incidência de casos de Doença de
Alzheimer nos distritos onde a concentração do
alumínio era maior que a média, alertando, contudo, que essa associação pode ser casual. Seu trabalho, publicado na revista médica Lancet 1989,
i: 59-62, ressalta que o alumínio é ingerido diáriamente por se encontrar em muitos alimentos, valendo sua estatística apenas para identificar os
grupos habitacionais onde, provavelmente, naverá mais casos da doença. Não há bases científicas para temer o uso de panelas de alumínio, como
possível fator agravante na evolução dos pacientes que venham a demonstrar alguma deficiência
de suas aptidões mentais.
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Novos hipotensores

O hipotensor ideal seria o que fosse eficiente
no controle da pressão arterial e causasse o menor número de efeitos colaterais. David Lowenthal,
professor no Mount Sinai Medicai Center, apresentou, em recente conferência divulgada pelo Audio
Digest F.P., de 20 de fevereiro último, um conjun-

to de comentários sobre novas drogas e novas tendências no tratamento da hipertensão arterial. Eis
alguns dos pontos abordados:
A idéia de que a associação de diuréticos
e dieta com pouco sal deve ser a primeira escolha no início do tratamento, está sendo reformulada. Hipertensos jovens com taquicardia
geralmente não respondem bem aos diuréticos, e
os betabloqueadores seletivos devem ser primeira opção na associação de hipertensão arterial e
cardiopatia isquêmica.
Em virtude da participação das prostaglandinas no mecanismo de algumas formas de hipertensão, o uso de antiinflamatórios, como os usados
em reumatismo, podem causar uma subida da
arterial, já que essas substâncias podem
loquear a síntese cie algumas prostaglandinas.
Eressão
Um novo hipotensor, lisinopril (inibidor da
ECA), evita a degradação da bradicinina e determina a queda da pressão arterial, com menos efeitos secundários do que os similares. O professor
Lowenthal desaconselha a associação deste grupo de drogas com os diuréticos. O lisinopril causaria menos efeitos no potássio, magnésio, glicose
e ácido úrico, bem como ocorreria menos tosse e
angioedema, sintomas não raros com os outros inibidores da ECA.
Todos os antagonistas do cálcio do grupo da
nifedipina (Adalat, Oxcord e Cardalin) e do grupo do verapamil (Dilacoron) podem ser usados em
associação com betabloqueadores. Já os que têm
como base o diltiazem (Cardizen e Balcor) mais
rapidamente prejudicam a função ventricular,
quando associados a betabloqueadores. Em doses
altas, todos os antagonistas do cálcio podem agravar a insuficiência cardíaca.
Os betabloqueadores podem ser empregados levando-se em conta sua cardiosseletividade,
particularmente os que ajudam a recuperação das
áreas de isquêmia, quando existe doença coronária associada.
Entre os novos alfaantagonistas centrais,
destaca a guanfacina como ação semelhante a cionidina (Atensina ou Catapresan), mas com a incidência de menor número de efeitos secundários,
a secura da boca. A clonidina, na
particularmente
forma de "patch" cutâneo, é sua preferência em
geriatria.
Um novo bloqueador periférico, semelhante ao prozosin (Minipress), é o terazosin que causaria menos efeitos colaterais, sendo bastante
eficaz no paciente com palpitações e taquicardia.
O terazosin bloqueia a atividade da catecolamina, reduzindo os efeitos desta.
A combinação cautelosa desses vários tipos de drogas deve conseguir controlar os níveis
de pressão, levando-se sempre em conta que é importante permitir ao paciente uma qualidade satisfatória de vida. Isto implica em observar os
efeitos secundários para que o paciente possa
manter-se ativo, mesmo que para isso não seja
possível trazer os níveis de pressão para os numeros ideais. Qualidade de vida, por si só, já influencia beneficamente no controle da pressão arterial.
Os hábitos de vida também exercem grande
influência no controle da pressão arterial. No
Health Show da ABC News, transmitido pelo satélite internacional, dia 23 último, divulgou-se que
o uso de óleo de peixe na dieta, em 32 voluntários,
demonstrou alguma redução dos níveis de pressão quando comparados à dieta contendo óleos vegetais. O dr. Howard Knapp, da Vanderbilt University, que conduziu a experiência, salienta que
a dieta não se propõe a substituir os hipotensores,
mas apenas adicionar mais um ponto para ser levado em consideração.

Dois fatos em foco:

1- Fusão dos municípios de Belém e Ananindeua
2- Ministro nomeado mas não empossado
Egydio Salles
1 — Há quem defenda a idéia de que a fusão dos municípios de Belém e Ananindeua seria benéfica às suas
populações e uma solução adequada para resolver os
problemas urbanos das duas área, atuais e futuros, permitindo ainda a elaboração de um plano integrado de
desenvolvimento econômico-social e um ordenamento
territorial uniforme.
Essa fusão é possível e a Constituição atual, no cada Organização Político-Administrativa,
pítulo que trata
dispõe que "a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano,
far-se-ão por lei estadual, obedecidos os requisitos previstos em lei complementar estadual e dependerão de
consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas" (art. 18, § 4?).
Para que possa ocorrer a fusão dos dois municípios
o requisito fundamental é o da manifestação favorável
das respectivas populações, mediante plebiscito, de açordo com os critérios estabelecidos em lei complementar.
Note-se que o município de Ananindeua, criado em
30 de dezembro de 1943 por desmembramento do município da capital, foi outrora Distrito de Santa Izabel, hoje Santa Izabel do Pará.
A partir da fusão ou, então, da incorporação de Ananindeua ao município de Belém, seria possível a elaboração de um plano único de ordenamento e ocupação do
solo e de integração política, administrativa, social, financeira e econômica.
Os serviços de educação, saúde e transporte coletivo seriam integrados com reais benefícios para as duas
comunidades municipais.
Embora Ananindeua integre atualmente a Região
Metropolitana de Belém, por força da lei complementar federal n? 14/73, esse fato, na verdade, quase nenhum
benefício trouxe ao município.
Atualmente, por preceito constitucional, as regiões
metropolitanas só poderão ser criadas mediante lei complementar estadual com o objetivo do planejamento e
execução de funções públicas de interesse comum de municípios contíguos (art. 25, § 3?).
Para concretizar esse objetivo será necessária a
criação de uma administração intermunicipal encarregada de planejar, organizar e executar os serviços de interesse comum.
A fusão dos dois municípios poderá ser uma solução inteligente e de bom senso, apesar de provavelmente contrariar interesses políticos, mas quem cabe decidir
são os seus habitantes, democraticamente por meio de
um plebiscito.
2 — Não se tem falado mais ultimamente no fato do
ex-ministro da Administração, Aluísio Alves, ainda não

haver tomado posse no cargo de ministro do Superior Tribunal Militar para o qual foi nomeado pelo presidente
da República.
A sua indicação foi aprovada pelo Senado Federal,
por maioria escassa, em segunda votação, em virtude
da primeira ter sido anulada.
A aprovação do nome é ato político, como o é o da
nomeação de ministro.
No entanto, o Superior Tribunal Militar não lhe deu
posse porque o nomeado não comprovou a exigência
constitucional de haver exercido efetivamente, por mais
de dez anos, a atividade profissional de advogado.
Esclareça-se que o S.T.M. compõe-se de quinze (15)
ministros vitalícios nomeados pelo presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo três dentre oficiais-generais da Marinha,
quatro dentre oficiais-generais do Exército, três dentre
oficiais-generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e cinco dentre civis.
Os civis serão escolhidos pelo presidente da República dentre brasileiros maiores de 35 anos, dos quais
"três dentre advogados de notório saber
jurídico e conduta ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade
profissional" (art. 123, do CF.)
Foi neste ponto que o ex-ministro tropeçou porque
não conseguiu comprovar o exercício efetivo da advocacia por mais de dez anos.
Por isso, impetrou mandado de segurança ao Supremo Tribunal Federal para tomar posse, mas o pedido não
logrou êxito por tratar-se de maféria administrativa de
ordem interna do STM, insuscetível de apreciação judiciai, conforme entendeu o relator.
Na contramão do pedido, a Ordem dos Advogados
do Brasil também impetrou mandado de segurança mas
contra o ato de nomeação de Aluizio Alves pelo presidente da República, no intuito de vulnerar a nomeação
e impedir a posse do nomeado, pela inconstitucionalidade do ato.
Toda a Nação conhece o affair e fica perplexa diante do fato inusitado, sobretudo por causa da falta de pudor do pretendente ao cargo, que provavelmente omitiu
do presidente da República a circunstância de não hadez
ver exercido efetivamente a advocacia por mais de "norequisitos legais do
anos, isto sem falar nos demais
"conduta
ilibada .
tório saber jurídico" e da
Mesmo que o nomeado venha a tomar posse — que
é uma possibilidade remota — será inegável o seu constrangimento moral, dele e de seus pares.
Melhor seria que o presidente revogasse o ato da nomeação, que ainda não se completou plenamente, e pefazem os japoneses ô
disse desculpas ao povo, como "desapetrechado".
coreanos, por ter nomeado um

Á for
O triste episódio do assalto a
uma banco de Açu, no Rio Grande do Norte, que veio culminar
em quatro mortes no aeroporto
de Val-de-Cães e que tanto repercutiu na opinião pública, possibilita uma reflexão sobre o poder de
persuasão da juventude, tanto para o bem como para o mal.
No caso a que me refiro, o jovem Erivan, cônscio não da sua
possessão diabólica, conseguiu
convencer quatro outros elementos, a tal ponto, que os dominava
psicologicamente de maneira espantosa. É guase inacreditávele ao
total domínio sobre o espírito
inteligência dos quatro companheiros.
Não trepidaram em encostar
a arma no ouvido, ou procurar o
lugar da têmpora para detonar o
tiro fatal, com o mais pleno sentido de obediência e a serenidacumpre
de
de
quem
tranqüilamente um pacto, embora isso lhes custasse a própria
vida.O sentido de clã, o grupalismo dos moços, a força sobrenatu-

juventude
Dom Alberto Ramos
ral que se multiplica até entre
pessoas que pareciam fracas, demonstra a força prodigiosa da
persuasão. Assim se explicam as
intransigências inabaláveis de
pessoas que se deixam fanatizar
por uma ideologia.
Ai estão velhos combatentes
do comunismo que, depois de todas as vicissitudes, não se deixaram abalar nas suas convicções,
e apesar de alquebrados pela idade, persistem em cultuar as mesmas soluções.
Na história da Igreja, há numerosos exemplos de grupos que
se deixaram empolgar por um
ideal e tudo abandonaram para
se consagrar à vida religiosa, como um Francisco de Assis, um
Inácio de Loiola, um Antônio Maria Zaccaria, ou um Bernardo de
Claraval. Quase todas as congregações religiosas femininas, que
trabalham em nosso meio, também nasceram do poder de persuasão de uma jovem que

conseguiu atrair outras colegas.
Uma Paula Frassinetti, uma Savina Petrilli, uma Catarina Labouré, uma Maria Bucchi e
tantas outras conseguiram seduzir companheiras de trabalho ou
de estudo para uma vida mais
elevada na dedicação ao próximo.
Diferente não é a história das
"máfias", dos "esquadrões da
morte", das "gangs" de assaltantes ou de assassinos. Há entre
eles uma solidariedade inquebrantável, um gregarismo insuperável.
Tudo por causa do magnetismo de um lider, do carisma de um
guia. Para o bem ou para o mal.
Por isso mesmo, respeito
muito a vontade de um jovem, Pode ser um dínamo que agita muitas inteligências, um imã que
magnetiza outros associados e
que pode até conduzir revoluções. r-1
Acima dos luminares humanos, somente um homem pode arrebatar o espírito dos jovens
sadios e bem intencionados: Jesus Cristo, a Luz do Mundo, o Caminho, a Verdade e a Vida.

Sangue no aeroporto
Um dos episódios mais sensacionais e polêmicos ocorridos
perto de nós nestes últimos tempos foi, sem qualquer dúvida, o
caso dos assaltantes de um banco, em Açu, no Rio Grande do
Norte, os quais, tendo como refém
chegaram até nós num
o gerente,
avião "Bandeirantes" do governo
daquele Estado. O suspense criado em torno do desfecho imprevisível envolveu todos nós durante
todo o fim-de-semana, originando opiniões e posturas as mais desencontradas, mas em qualquer
hipótese obrigando a comunidade inteira — em função da proximidade — a encarar de frente o
grave problema da violência que
nos ameaça a cada instante, tornando perigoso, no mundo em que
vivemos, o gesto simples de entrar num banco, tomar um avião,
ou mesmo caminhar na rua despreocupadamente.
Acresce a esse perigo viscoso, imprevisto e desmesurado, o
simples fato de que viver se vai
tornando crepuscular e turvo, de
modo que de repente se descobre
que não existe mais nenhum lugar, nenhuma posição, nenhum
oásis, nenhum casamata — neste campo de refregas em que se
transformou o mundo — onde aipossa respirar com sereni§uém
ade e alegria, eufórico do
prodígio (único, gratuito e irrecuperável), que é o dom da vida.
Nunca antes se havia o fenômeno da fagacidade do ser humano
ser inserido, de forma tão essenciai e existencial, nas próprias estruturas da sociedade, sobretudo
nas zonas urbanas mas sem excluir as rurais aonde chega a longa manus do terror, nos conflitos
de terra. Ou sem excetuar os paises, como no Oriente Médio, em
que a beligerância é imposta a toaos, de geração em geração, como uma espécie de imposto de
renda sobre o ódio, de que ninguém se livra, e não existe lugar
para culpados ou inocentes: todos
devem pagar o seu tributo, porque todos são vítimas, e aqueles
que derramam seu sangue são
pastor que, após cinqüenta anos

Ápio Campos
simplesmente os selecionados peIa malha fina do processo implacável e desumano, que alimenta
os cofres do preconceito atávico
e irracional.
O destino quis que uma das
peças dessa dramaturgia virulenta viesse se desenrolar num paico armado diante de nós, como
um circo que arma seus espetaculos vindo de não sei onde e que,
após alguns dias, se evola indo
para um lugar qualquer.
Dentro e fora do pequeno
avião estavam, desempenhando
seu papel (que talvez ninguém escolheu nem aceitou), todos os
componentes básicos de nossa civilização: o medo, o pânico, a
agressão, a revolta, a miséria, o
crime, a lei, a religião e o fanatismo, o direito violado, o delito
não punido, a justiça impotente,
a repressão imponente, a covardia valente, — e ali ao lado, corpcrificada naquelas mulheres
que, de—joelhos, debulhavam seu
a fé. Além dos espectaterço,
dores, que somos todos nós, esperando, entre assustados e
medrosos, a vez de sermos sorteados para personagens (que
Deus nos livre e guarde!) do próximo espetáculo.
Felizmente nos foi concedido,
pela Providência, que o final, se
não plenamente feliz, pelo menos
não incluísse maior expansão da
tragédia. O refém sobreviveu,
guardando apenas, para o resto
da vida, a marca do pânico que
o dominou, segundo suas próprias
declarações, e da coragem audaciosa que lhe foi ditada pela fatalidade com que chegou a encarar
a morte. E voltou a sentir, como
um recém-nascido, o sabor novo
da vida, que agora ele preza acima de tudo, com seus valores essenciais, — a família, os filhos, a
paz, o amor.
O envolvimento de nosso Arcebispo, também corajoso e desprendido, foi a belíssima lição do

de sacerdócio, sente ainda o apeIo da ovelha perdida pela qual é
preciso dar a vida, seja de que
forma for, e algumas vezes essa
forma exige muito mais do que
palavras e promessas. O seu ato
de presença foi um testemunho
de Fé, e o que o conduziu até lá,
para o diálogo com os seqüestradores, foi a força de Deus, na vivencia do Evangelho. Não
pretendeu ser herói, quis ser apenas um cristão coerente. E participar.
Agora, após o laudojpericial,
que confirma a exposição sensata e imparcial de Lúcio Flávio, sabemos que houve realmente o
suicídio coletivo, eximindo a polícia do procedimento precipitado que alguns lhe queriam
imputar. Quando a atuação da polícia é ditada por padrões éticos,
de respeito à dignidade do homem — seja ele quem for — então as forças que defendem a
ordem e a segurança dos cida-'
dãos encontram a sua própria
identidade e tornam-se indispensáveis dentro da sociedade.
Louvem-se todos os policiais que,
sob um comando lúcido e sensato, atuaram no episódio, sejam
eles da Polícia Federal, da Policia Militar ou da Aeronáutica:
nem se pense que estou sugerindo que nunca devem eles usar
suas armas, mas não se esqueça
que, segundo a luminosa palavra
do Papa, não são as armas que
matam, são os homens.
Quanto aos infelizes sequestradores, são apenas um elo a
mais na corrente de violência que
nossas estruturas injustas fazem
brotar do solo, de nossas desgraças cogumelos venenosos, que
acabarão por poluir irremedia1
velmente nossa civilização, se
cruzarmos os braços e os enaltecermos como heróis. Sua adesão
a uma seita satânica confirma
apenas o fato de que o satanismo
está vigoroso e forte, alimentan-,
do nossas misérias, das drogas
aos homicídios rituais, da violència à liberação total dos instintos.
Que Deus nos proteja!

A palavra é palavra
Benedicto Monteiro
Aqui mesmo em Belém, no aeroporto de Val-de-Cães,
o Erivam, seqüestrador do gerente do banco do Nordeste
da cidadezinha de Açú, veio proclamar ao mundo que
tinha fundado mais uma nova seita. Trata-se da seita Palavra é Palavra que, segundo o próprio assaltante, é uma
seita de pura inspiração satânica.
Num país surrealista como o nosso, não é de admirar que um movimento pela valorização da palavra surja
da parte de um assaltante ou de um desequilibrado. E
que a própria palavra, a expressão mais poderosa e complexa do pensamento humano, seja tida não como o verbo da criação mas como um elemento litúrgico da parte
do Diabo. Principalmente nestes nossos dolorosos e surpreendentes tempos de transição democrática e de campanha para eleição do presidente da República.
É que o compromisso político, a palavra de honra,
a fidelidade partidária, a autoridade pública, têm sofrido, nestes últimos tempos, uma imensa campanha de
descrédito. Tão profunda que atinge a toda a sociedade.
Desde o presidente da República até o mais reles assaitante, ninguém dá o menor valor para o empenho da palavra. Os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário
primam por oferecer os piores exemplos de descumprimento ou tegiversação da palavra. Os políticos então, que
estão hoje na berlinda, cercados pelos interesses diversos e às vezes antagônicos das corporações sociais, andam na corda-bamba desta instável transição
democrática.
Diriam os acacianos que é o sinal dos tempos. Os
mais pragmáticos, que é o próprio das transições. Que
vizinhança da mudança do século
é mudança de época, 'Rioistas
assegurariam que é mue até de milênio. Os
dança de ciclo. E os mais vulgares dizem que é mesmo
falta de vergonha. Falta de caráter.
Mário de Andrade construiu todo um romance sobre o personagem Macunaíma, o brasileiro sem caráter. E foi buscar na nossa etnia plasmada de portugueses
e índios, essa personificação da nossa nacionalidade Euclidés da Cunha, Monteiro Lobato e Gilberto Freire encontram outras personificações para o nosso protótipo.
Mas, o que somos hoje diante das pessoas e dos Tatos da nossa história? Como enfrentamos os acontecimentos que marcam esta nossa tentativa de assumir um
lugar no mundo e ao mesmo tempo de construir um caminho democrático?
De repente, aparece um bando de seqüestradores no
aeroporto de nossa cidade e nos diz que foi o Diabo que
disse a eles que Palavra é palavra. E roubam, sequestram e se matam. O dinheiro roubado era apenas um

meio para a realização dos objetivos da seita. Mas ficam
no ar e nas páginas da imprensa a perplexidade de aiguns e apenas as palavras deles e da polícia.
Palavra é mesmo palavra? Ou é apenas um artifício
para enganar os semelhantes? Ou é apenas um instrumento para esconder a realidade disfarçando os fatos?
O governo federal, por exemplo, quando diz tudo pelo sociai, o que devemos entender pela palavra Tudo e pela
palavra Social? Será que é atender aos milhões de crianças desamparadas e as crianças que sem ser desamparadas não têm direito a uma escola? Será que é evitar
a mortalidade infantil que ainda grassa em algumas partes do Brasil? Ou será que é minorar a situação dos veIhos ou a fome de mais de 40 milhões de brasileiros em
pobreza absoluta?
Vejam só, estas três palavras, que formam o principai compromisso do governo, estão a cada minuto invadindo as nossas casas na televisão. E, no entanto,
poderíamos encher páginas e páginas questionando a palavra Tudo e a palavra Social. Nem precisaríamos invocar a necessidade urgente da Reforma Agrária, da
redistribuição de renda, do pagamento justo da aposentadoria e da fixação de um salário digno para o trabalhador brasileiro. A saúde, o transporte, a educação, a
segurança a milhões de pessoas responderiam pela extrema contrafação dessa legenda presidencial.
Do mesmo modo, assistimos à quebra da palavra nas
discussões dos pactos sociais. A negação da palavra nas
reuniões partidárias. O descumprimento da palavra até
mesmo nas reuniões comunitárias e sindicais. E a mudança total da palavra, no momento em que um cidadão qualquer assume um cargo no poder.
Todas as minhas palavras ditas estão escritas. Nos
discursos, nos projetos e nos livros. Se quiserem podem
conferir.
Mas, a palavra é palavra? Vale a pena se sacrificar
por ela? Vale a pena se matar por ela? Vale a pena se
morrer por ela? O Erivam, criador e profeta, não agiu
conforme o título de sua própria seita. Ordenou que seus
colegas ingênuos se suicidassem. Porque, palavra é palavra. Todos, menos ele. Não quis cumprir consigo mesmo o que era para todos um compromisso. Uma
obrigação fanática e religiosa.
Se eu não fosse um poeta, um escritor que vivo dos
valores e dos poderes da palavra, ficaria mais uma vez
perplexo entre o discurso e a realidade Mas. não fico não.
Porque a palavra, por ser a maior força da criação, já
foi colocada, muitas vezes, tanto na boca de Deus como
na do Diabo.
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_ 'abastecimento de carne
no Mercado Francisco Bolonha está normalizado. O ágio,
"oficializado", é encarado
já
consucom naturalidade pelos
"correndo
midores e continua
solto", embora com um percentual bem menor em relação ao que estava sendo cobrado há cerca de 15 dias, por
ocasião da greve dos marchantes. Ontem, o mercado foi
abastecido com 10,5 toneladas
de carne e o movimento durante a manhã foi considerado
bom.
.
.
De acordo com o administrador do Mercado Francisco
Bolonha, Ivonaldo Chaves, o
de carne está
abastecimento"porque
estamos
normalizado
no período da safra e as fazendas estão cheias de bois". O
pior. conforme ele, virá a partir de junho, na entressatra:
"De
junho em diante o boi
emagrece". A greve dos marchantes, realizada como resposta à pressão exercida pela
fiscalização da Sunab, fez com
que o preço do produto subisse
assustadoramente, chegando
até os NCz$ 10,00 o
a atingir
"Havia
grande procura
quilo.
para pouca oferta", disse.
Safra
Atualmente, pode-se considerar que há abundância de
carne no mercado. De acordo
com ele, de 12 horas em diante
os açougueiros do Mercado
Francisco Bolonha são obrigados a vender a carne tabelada
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Reaparece a carne.
E ninguém mais se
importa com o ágio.
em NCz$ 3,00 por até NCz$
ai2,00, se quiserem
"Isso garantir
faas
lucro.
porque
gum
zendas estão abatendo o gado
normalmente agora", salien-
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A normalização do abastecimento faz com que o consumidor esqueça até de reclamar contra
o ágio
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tou. Ivonaldo Chaves disse
ainda que o mercado foi abastecido com 10,5 toneladas de
carne — sendo 5.267 quilos de
carne traseira e 4.992 quilos de
dianteira —. 458 quilos de sme 36 unidades de vísceras.
—"" —WRtmVmWÇ^í/J' ••*-•*"_* nos
"Até maio haverá muito boi e
ÉHwrnH affiSB'EB
a oferta de carne será
«_*»**'¦ * .*.r * ' _^8*_H____«<*-"'. * m'*i&í^iJvr___*^•V, grande".
O ágio, porém, continua
f¦ 1 | •¦Wa£ÊÊÊíQmtài!F&&:*àLjmW*
I I v; ITTÍrti__riiitffT-___iii ^ * uJ _^ML I iTT t __AJ mm. IJ_)__f__H
prevalecendo na comercialif /
_rV
zação do produto, principalmente com a greve da fiscalização da Sunab. O quilo da
-__r___i.,'.
t-t34f
V\l
u/.^foJ^&jIflBaMB
iek
TfJLii* li ^ \tTmmr \ -ÍK________LlriUlB BtcS ':,A
;\ carne,
I
que chegou a ser vendiNCz$ 10,00, agora está
do
por
"
'!-___S*!v^_n^_W'
sendo comercializado a NCz$
XA' ^*^w
IrA^ÍI!^'^ 3,00, no caso da carne diantei'
II pSfc-A^__tó»s^>. «vJJ? WSr^mM} #f-'^ ra — tabelada
para o açougueiro em NCz$ 1,46. A carne
traseira, que foi tabelada em
'á_HiSvi. ''*'«'>. rlA?
&-mkrmÊÊ,JL\.
#1Ss£"y" l _> •. NCz$ 1,92, está sendo vendida
a
que atingem em mé¦WmmBtá '¦ $< ifi
- I ^VaK.^^ÍW. • wÊÊt é'&^Smmm^r^ ____ ___B9____ I ^» ' diapreços
os NCzf 4,00, variando de
talho para talho. Conforme o
administrador do mercado, a
carne de porco foi o único produto que, durante todo esse período, permaneceu com seu
preço estabilizado em NCz$
3,80 o quilo. Já a víscera, con"^B_k" *A.VAíí«í**í
gelada em NCz$ 17,00 no dia 14
'iÀ,
' r* . ''_^Hi
-______________jl_fj-iiia^i*''.
í;
de janeiro, chegou a ser vendida por NCz$ 40,00.
Em sua opinião, o consumidor prefere adquirir a carne com um ágio pequeno e ter
o produto a ficar sem carne ou
ter que pagar até NCz$ 1000
por ela. Êle apontou o congelamento dos preços do produto
desde o dia 14 de janeiro como
,•¦ o principal fator para a cobranca do ágio. A queda do
preço da carne a partir de 12
valores até inferiohoras
_fl____lfíl_. J*^_M< ¦/**/. ¦FU
^-L res ao para
tabelado, segundo ele, é
resultado da dificuldade enKa^Bl Hp^ -' *™|"I_-J li iHWf' % frentada pelos açougueiros.
"Eles não estão em condições
de recusar nada por também
estarem sem dinheiro", afirmou. Conforme ele, congelar a
Diante dos preços, quem compra fica indeciso
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carne que "sobra" no frigorífico do mercado está"E custando
NCz$ 0,50 o quilo.
preferivel liqüidar o produto do que
perder o lucro".
Ágio
Ivonaldo Chaves disse que
o lucro do açougueiro na venda da carne é normalmente fixado em 20% sobre o valor da
compra do produto no caso da
carne com osso, em 50% para
a carne sem osso e em 100% no
caso do filé — isso sem considerar a cobrança do ágio. Para ele, porém, o consumidor
deveria vir ao mercado trazendo o dinheiro certo para a
compra da carne, de acordo
com o estabelece a tabela,
"o açougueiro não teria
pois
condições vde recusar". "Ele
iria reclamar, mas teria que
aceitar devido às dificuldades
que está atravessando", disse.
A fiscalização da Sunab,
segundo o administrador do
Mercado Francisco Bolonha,
não surtiu o efeito esperado.
'Bastava dois homens dc pulso
para fiscalizar a venda da carne aqui, ao invés de colocar 15
fiscais ao mesmo tempo e deixar outros mercados sem nenhuma fiscalização", salientou. Ele lembrou a crise do
produto ocorrida no tempo do
então governador Alacid Nunes, nos anos de 1966 e 1967,
quando apenas dois homens
da Polícia Militar efetuavam
fiscalização sobre a venda.
a"Naquele
tempo o preço da tabela era mesmo respeitado",
ressaltou. De acordo com ele,
a fiscalização era feita pelo
então capitão Antônio Carlos
(ex-secretário de Estado de
Segurança Pública) e pelo tenente Maia (atualmente
coronel).

Devassa comprova as
ilegalidades na Câmara
de hospedagem em hotéis de luAté o final desta semana, o delegado pagamento
está
envolvido também em transfexo.
Ele
Vânia
à
enviar
vai
Tamer
promotora
Paulo
não
esclarecidas da Caixa de
rências
de
investiSilveira os autos suplementares
de Belém — Cambei
Municipal
Assistência
gações, solicitados pelo Ministério Público, - da Associação dos Servidores daquele
consubstanciar e fortalecer as provas
e prática de crime contra a administração poder.
Eara
Da Cambei, a conta de César registra
pública, ocorrida na Câmara Municipal de a transferência de Cz$ 7.283,40 somente no
Belém, na gestão do vereador cassado Aquide agosto de 86. Ajprimeira transferênlon Bezerra. Os autos suplementares têm mês
neste mes foi no valor de Cz?
realizada
cia
dodos
maior
A
laudas.
de
300
parte
mais
há
um detalhe estranho consMas
5.583,40.
na
conta
devassa
cumentos é referente à
Neste
bancária de César Augusto Corrêa de Oli- tatado nas guias de transferências.
da
transferido
fora
igual
valor
mesmo
dia,
seu
de
a
durante
pai,
veira,
presidência
depois,
e
logo
Cambei,
a
de
César
conta
carpara
o
tempo,
àquele
exercia,
César
Aquilon.
retornou à conta do então secretago de secretário legislativo, mas a investi- rio legislativo.
ele
comprova
contas
das
que
gação
As transferências da Cambei para a
manuseava o dinheiro do Legislativo Municonta
conparticular de César Augusto iniciaram
sua
em
depósitos
cipal, inclusive para
em
julho de 86, no valor de Cz$ 7.000,00. A
ta pessoal.
de noA devassa na conta bancária de César última transferência ocorreu no dia 17AugusCésar
Cz$
11.000,00.
foi
de
e
vembro
ordem
Augusto foi autorizada por
judicial,
transferencias
e rastreou o período de 1985 até o início de to realizava também várias Entre
uma das
87, quando assumiu a presidência da Cama- para contas de particulares.a servidora Márra o vereador Oséas Silva. Em maio de 1987, beneficiadas encontra-se também vários
que recebeu
a Câmara instaurou uma CPI — Comissão cia Spíndola,
Parlamentar de Inquérito para apurar as ir- cheques nominais.
regularidades, constatadas através de audi- Ao portador: sigilo
A grande parte dos beneficiados pelos
tagem do Conselho de Contas dos
de César Augusto, porém, fiestratagemas
extraorMunicípios, feita em inspeção
sigilo,
no
cará
já que pelo menos 80% dos
dinária.
cheques emitidos pelo ex-secretário legislativo foi ao portador, não permitindo identiCheques para Oséas
Somente os extratos bancários somam ficar a pessoa que recebeu. Este benefício
150 folhas. O Banco Nacional, que demorou não atingiu a mae de César Augusto, Franmais de 20 dias para fazer o levantamento cisca Corrêa de Oliveira, que tem quatro
completo da movimentação da conta de Cé- cheques nominais emitidos por César em
sar Augusto, enviou também cópias dos che- seu nome. Ajprimeira emissão apresentada
dos cheques datam de 17 de fequês e das ordens de transferências nas cópias
realizadas naquele período. Os cheques re- veiro de 1986. Neste dia, César emitiu dois
velam que César movimentava muito mais cheques para a mãe, totalizando 20 milhões
dinheiro que o salário recebido no cargo de de cruzeiros, pelo padrão monetário vigente.
No dia 24 de fevereiro, outro cheque nosecretário legislativo.
Os documentos provam, também, que minai para Francisca Oliveira foi emitido,
as verbas da Câmara eram transferidas à no valor de dois milhões e 500 mil cruzeiros.
conta pessoal do filho de Aquilon, para, no O último cheque nominal foi emitido em jadia seguinte ou dias depois, retornarem à neiro de 87, quase um ano depois das primeiconta da Câmara. As operações tinham au- ras emissões. O valor do cheque foi de 100
torização do próprio César, dos ordenadores mil cruzados. O irmão de César, Luiz Carde despesa da Câmara e de dois gerentes do los Corrêa de Oliveira, aparece como beneBanco: Albano Matos e Antônio Reginaldo ficiário de um cheque nominal de 20 mil
Duarte, ambos indiciados no inquérito poli- cruzados, em novembro de 86, e numa transciai realizado pelo delegado Clóvis Martins, ferência de conta para conta, realizada em
da DOPS. Estas autorizações estão anota- setembro do mesmo ano, no valor de três mil
das no rodapé das guias de transferência, cruzados.
e envolvem muita gente, inclusive ve- Da Câmara para César
A agência central do Banco Nacional
readores.
O vereador Oséas Silva, por exemplo, enviou ao delegado cópias de 33 guias de
recebeu, em março de 87,150 mil cruzados, transferências de recursos do Legislativo
repassados através de dois cheques nomi- Municipal para a conta particular de César
nais nos dias 5 e 10. Cada um dos cheques Oliveira. A maior parte destas transferêntinha o valor de 75 mil cruzados, ao padrão cias — e também o maior valor, Cz$
monetário da época, o equivalente a pouco 207.300,00 aconteceu em outubro de 86, na
mais de 75 milhões de cruzeiros. Outro be- véspera da eleição para deputado a qual
neficiário dos cheques de César foi o verea- Aquilon Bezerra concorreu e perdeu. No pedor Miguel Sampaio, que aparece em dois ríodo de julho a outubro, as transferências
cheques nominais: um, datado de 4 de ja- tornaram-se freqüentes. A primeira delas,
neiro de 1986, no valor de 500 mil cruzeiros no entanto, aconteceu ainda em março de 86,
(nesta época ainda não vigia o cruzado) e no valor de oito mil cruzados.
Em julho, as cópias dos guias de transoutro, com data de 21 de março do mesmo
ferência de conta para conta mostram que
ano, no valor de Cz$ 2.000,00.
a Câmara Municipal repassou 12 mil cruzaAmigos e parentes
A movimentação da conta bancária de dos para o secretário legislativo; em agosCésar Augusto era feita diariamente, e com to, o total transferido foi de Cz$ 44.500,00; em
A última
grande intensidade. Ele expedia pelo menos setembro, chegou a Cz$ 171.500,00.
cinco cheques ao dia, e quase diariamente transferência aconteceu em março de 87,
fazia depósitos em sua conta. Os beneficia- quando Oséas Silva assumiu a presidência
rios dos cheques nominais são em grande do Poder, no valor de 12 mil cruzados.
Com base nos autos suplementares, a
parte amigos, parentes e conhecidos do filho de Aquilon, mas existem também em- promotora poderá aditar a denúncia dos encaspresas que receberam cheques nominais. volvidos no escândalo, e que resultou na está
Ao todo, César expediu mais de 400 che- sação de Aquilon. O processo
e tem 11 dequês, e recebeu dezenas de transferências. tramitando pela 6? Vara Penal,
Examinando os cheques, percebe-se que ele nunciados, entre os quais dois vereadores:
viajava muito: há cheques emitidos em Ma- Aquilon Bezerra e Teobaldo Bezerra, por senuas, Brasília, e Curitiba, em geral para o rem ordenadores de despesa.

VOCÊ TE A CORAGEM
DEE NTR EGAR SEU
AR- CONDICIONA DOOU
ELE TRODOM ESTICO NA
MÃO DE UAÚ3UER UM?
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Carne bovina de 1 _,
apreço de tabela.
2 kg por pessoa.
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Se você está a fim de
arriscar, o problema
é seu. Quem avisa
amigo é.
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Se respondeu não,

vá em frente.
Se pensou Setec
» 1 deu mais uma dentro
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- Setec é autorizada Panasonic-National e Electrolux.
Conserta qualquer tipo de ar-condiclonado com garantia do serviço
Revende peças Springer e faz manutenção especial para empresas.
Procure a Setec Você só vai precisar procurar uma vez.
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setec
Onde a diferença está na cara.
Agora, também na Rodovia do Aeroporto
ao lado do QG da Aeronáutica.
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LOMUNICACAO

CONSERTO DE UMA VEZ SÔ
28 de Selombro 551 ¦
FONES 222-44SO e 223-3469
Solicite nossa, visito
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Em reunião do PDS, o empresário do Para foi
considerado omisso e oportunista. Não se
decide em apoiar um candidato a Presidente
da República. Prefere ficar em cima do muro.
Houve até proposta para políticos deixarem
o partido. Estavam lá Gérson Peres, José Diogo,
Oswaldo Melo e Oziel Carneiro.

t-fmJLLNI V_xí

Em Sociedade
tudo se sabe

Só boato
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Perigo para
os lixeiros
As condições em que trabalham
os lixeiros que coletam o lixo domestico em Belém é o motivo da queixa
da leitora Odete Soares, residente no
bairro do Marco, que disse que a Prefeitura Municipal de Belém (PMB)
"deveria saber respeitar os trabalhadores e oferecer instrumentos de
trabalho para que os lixeiros recolham o lixo sem perigo à saúde".
A leitora reclama pelo fato dos lixeiros não possuírem luvas, por
exemplo, para carregar os latões de
lixo. "Muitos deles não têm nem uniforme, quanto mais luvas", disse
ela, acrescentando que o risco de
contaminação por parte dos lixeiros
"é
grande". Os lixeiros geralmente
acabam por recolher o lixo, conforme a leitora, com as mãos mesmo,
"ou com folhas de
jornal". Mas, para
Odete Soares, esta não é a melhor solução: "A Secretaria Municipal de
Saneamento era quem deveria responder pela proteção dos lixeiros".
Além disto, Odete Soares informou
ainda que o lixo no seu bairro, por
"muito tarde
exemplQ, é recolhido
da noite, o que acarreta transtornos
para os moradores, acordados pelo
barulho dos latões".
As pessoas que varrem as ruas
da cidade também foram lembradas
"Não
popela leitora Odete Soares.
dem continuar com os uniformes que
possuem, velhos". A leitora pede que
a Prefeitura tente dar uma melhoria
recolhem o lixo
para as pessoas
"pois que
eles necessitam de
na cidade,
conforto para trabalhar melhor".
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Coleta de lixo
não satisfaz
A quantidade de lixo existente nas
ruas de Belém já não é novidade para
ninguém. Tanto faz ser nos bairros
considerados nobres como nos de baixada, "a sujeira é a mesma". A queixa é do leitor José Maria Morais, resido Telégrafo, que afirdente no bairro
mou estar "péssimo" o serviço de co"Não sei mais o
leta de lixo no bairro.
detritos
que são deque fazer com os
positados na minha porta".
O pior, segundo José Maria, é que
o lixo acumulado na porta de sua casa
atrai muitos ratos e baratas e ainda
propicia a formação de focos de insetos. Outra conseqüência do acúmulo
de detritos é o mau cheiro, "que aumenta quando o sol está mais forte",
disse José Maria. A preocupação do
leitor é ainda maior com as crianças,
"já nem
podem mais brincar na
que
rua, com tanto lixo". Muitas delas, inclusive, "estão sempre com febre, talvez devido às picadas dos insetos". A
passagem Isabel, segundo José Maria, ainda enfrenta problemas de saneamento básico: "Os poucos bueiros
que existem estão entupidos e quando
chove as casas ficam completamente
alagadas".
'
Para resolver esta situação, segundo acreditam os moradores da
passagem, só mesmo uma ação eficaz
por parte da Secretaria Municipal de
Saneamento (Sesan). José Maria afirmou ainda já haver reclamado inúmeras vezes à Prefeitura Municipal
de Belém (PMB) quanto ao problema, "mas até agora nada foi feito, por
isso pedimos de novo".

CARTAS
Poluição
Senhor Redator:
ediLi em "O LIBERAL", na página 10, da "Pomatéria
do
ção último dia 27, a importante
luição: torna-se crítico um dos problemas mais
graves da cidade", onde é esclarecido que apenas 5% dos ônibus têm a descarga direcionada para o alto, em Belém.
Em determinado trecho da reportagem é
dito que "a obrigatoriedade da instalação da
descarga dos ônibus a três metros de altura do
solo será proposta pela Sesma à Câmara Municipal de Belém".
Ora, a legislação disciplinadora da materia já existe. lYata-se de Lei Municipal, cujo
projeto foi de nossa autoria, quando vereador
de Belém. Portanto, há necessidade, apenas,
que as autoridades competentes façam cumprir a lei já existente que determina exatamente aquilo que a Sesma quer porpor a nível de
projeto.
Deputado Agostinho Linhares
Líder pmb

Alerta
Senhor Redator,
A política de esvaziamento das empresas
estatais promovida pelo governo Sarney começa a ser implantada nas estatais de Informatica. Xesse processo vergonhoso, duas grandes
estatais de Informática estão seriamente
ameaçadas de serem privatizadas: Serpro e
Dátamec.
0 Serviço Federal de Processamendo de
Dados (Serpro I, empresa pública vinculada ao
Ministério da Fazenda, foi criada pela Lei N?
4516 de Io de dezembro de lílli-t com a finalidade de prestar a esse ministério e seus órgãos,
em caráter exclusivo, serviços na área de informática.
0 Serpro prepara-se para completar 25
anos de existência. Nesses longos anos a emsuas atividades como inspresa desenvolveu
trumento de modernização da Administração
Pública Fazendária. constituindo-se hoje. por
força de seu quadro funcional (20.000 empregados, dos quais cerca de 3.000 técnicos) altamente especializados e do parque
computacional — o maior da América Latina
— um patrimônio público dos mais importantes de que dispõe o Estado brasileiro.
A Datamec é hoje uma das mais sólidas
e eficientes pretadoras de serviço de alto cunho social desse pais: seus computadores processam hoje serviços como Sistema Nacional
de Empregos do Ministério do Trabalho e Sistema Financeiro de Habitação da CEF. além
da já confiabilidade no processamento das lotenas iSena, Loto e Esportiva i. O seu controle acionário é exercido pela Caixa Econômica
Federal, que detém mais de 98% das ações da
empresa. Atualmente, tem se especializado em
prestar serviços a essa instituição financeira.
As atuais diretorias adminstrativas dessas
empresas cometem abusos e comprovam suas
reais intenções à frente das direções das mesmas. A atual diretoria do Serpro agiliza o processo para transformá-lo em uma Secretaria
• de Informática
da Receita Federal. Com o discurso de uma nova empresa, repassam os servicos da estatal para empresas particulares.

inclusive de ex-funcionários, como SGA — Sistemas de Informática, de propriedade de ErvalDepiere (ex-diretor). Essa empresa conta
com aproximadamente 30 ex-funcionários do
Serpro no seu quadro. São pessoas de alto nivel profissional e que foram treinados, inclusive no exterior, pelo Serpro.
Com a diretoria da Datamec ocorre o seguinte: o sistema de Mutuários (Simut) já é
praticado pela Datamec para com a CEF, que
inexplicavelmente está realizando abertura de
concorrência pública para repassá-lo para empresas particulares. Provavelmente esta concorrência já teria seus vencedores
antecipados: trata-se da empresa MontrealSistemas de Informática, empresa de propriedade de ex-diretores da Datamec.
Diante disso não temos dúvidas de que essa decisão faz parte da política de esvaziamento das estatais promovida pelo governo Sarney,
visando inviavilizar a Datamec e o Serpro. Em
sua importante missão social, pois, não tendo
alcançado sucesso em seus objetivos escusos
ao promover brutal e humilhante arrocho salarial sobre os abnegados trabalhadores dessas empresas, procura agora liquidá-las de
uma forma mais direta e menos sofisticada.
Sem serviços não haverá como argumentar contra a propaganda de má fé, desenvolvida por oportunistas que por falta de condições
morais, profissionais e éticas para conquistar
a confiança do mercado procuram, sob as mais
variadas formas, denegrir a imagem das empresas estatais perante a opinião pública, com
o objetivo de lograr ganhos pessoais em detrimento da Nação.
As intenções, evidentemente, são péssimas.
A hora não poderia ser pior. Mas se com isso
esperavam abater os ânimos dos trabalhadores do Serpro e da Datamec. cometeram um
grande erro.
Nesse momento, todos nós estamos profundamente empenhados em reaver a dignidade
de nossos salários, para com isso afastar de vez
o fantasma da evasão de trabalhadores de aita qualificação profissional, fato esse que se
consignaria em vitória dos aproveitadores, caso viesse a se concretizar.
Portanto, a atitude desesperada desses elementos somente consegue aumentar o nosso
grau de mobilização, forjando entre nós uma
unidade cada vez mais sólida e educar os trabalhadores para travar batalhas nos quais os
interesses, sempre conflitantes, de classes sociais antagônicas ficam expostos em toda a sua
plenitude.
Paulo Roberto Monteiro
Rodrigues
(presidente — SI.NDPDl
Antônio Carlos Melo da Silva
(diretor Divulgação — APPDl
Cartas para estas colunas devem ser enviadas à redação de O
LIBERAL — rua Gaspar Viana,
253, Comércio, Belém-Parà, CEP
66000 — para as seções "Cartas" ou
"Queixas",
em lauda datilografada, com no máximo 20 linhas, contendo nome e endereço do
remetente c seus números de identidade e telefone.

Quem conta ao PZ
é o deputado Jorge Arbage: correu o boato
em Brasília de que coa decretação do
gitava
"estado de defesa",
o
antigo "estado de
emergência", dada a
uma situação de gravidade no país.
Por isso, a coerência mandava que os
senadores e deputados
ficassem na Capital
Federal, porque o
Congresso teria de ser
ouvido. Foi apenas
boato.
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Arbage: a prudência manda
ficar em Brasília.

Um alerta
A criação dos Estados do Tapajós e Caraser combatida pelos geólogos da Amavai
jás
zônia, através da Associação Profissional deles,
presidida pelo Luiz Ercílio Faria Jr. Chegaram
a conclusão de que o interesse nos bastidores
políticos não é de cunho geopolítico, mas apenas nos recursos minerais disponíveis no sul do
Pará.
O novo Pará vai ser composto de regiões
exauridas em seus potenciais naturais, já ocupada com monoculturas e projetos pecuários.
O filé que vai restar é a região do Trombetas,
em Estado.
também objeto de transformação
"Vem aí novos AmaLembrete do Luiz Ercílio:
pás que já foi Pará, e por causa de minérios já
era..."

a tradição não falhar, nas próximas eleições, o TRE do Pará
vai ser notícia no Brasil inteiro,
Se durante e após a apuração do pieito para Presidente da República.
— E se o resultado da eleição daqui for capaz de influir da decisão do pleito, então
seremos alvo do noticiário internacional.

***** O senador Jarbas Passarinho
está recuperando o apetite e o gosto peIa vida, depois da viuvez com quase
dois anos, uma situação civil que ainda lhe provoca lágrimas sempre que faIa da esposa. *****Prova maior foi a
entrevista descontraída que deu a Carlos Maranhão, publicada no número de
abril da Playboy, gancho bem maior do
a nudez da Tássia Camargo (a
que
"Marlene" da novela "Salvador da Pátria"), Ana Lima, (Pantera/89) ou da
Toya Jackson (irmã de Michael) para
a revista ser esgotada, em tempo record, nas bancas da avenida Atlântica
e suas transversais, onde o PZ procurou e não encontrou para comprar.*****
Foi de lá que o PZ pinçou algumas in"maior
timidades do
partido de Brasília", que nos próximos dias pode não ter
mais tempo para dar atenção às galinhas e marrecos que cria no fundo de
seu quintal, como também, perder
duas alegrias de domingos.***** A primeira é a chegada dos filhos e 14 netos
para o almoço do final de semana, e a
segunda pela agitação que fazem quando vão embora, além da benção diária
do filhos mais velho que mora com
ele.***** Aos 69 anos, achando que a
Bruna Lombardi é uma beleza de mulher com o rosto mais lindo da televisão, Jarbas acredita ser bem difícil
voltar a casar por ser remota uma
adaptação mútua a esta altura da vida.***** Não está paquerando nenhumaa mulher, e o mérito de continuar
elegante, sempre bem trajado em ternos de talho especial, é do alfaiate de
Brasília indicado pelo ministro Antônio Carlos Magalhães.***** Lê por dia
6 jornais, não é de ir a restaurante e assiste filmes em casa. Viu todos os de
Spielberg sobre a guerra do Vietnã. E
quando ia ao cinema, com a esposa
Ruth, gostava dos filmes de John Huston, Alfred Hitchcock, John Wayne, Errol Flynn, Olívia Havilland e Laurence

Jarbas Passarinho: melhor "partido" de
déBrasília não crê em novo casamento. Na"Um
cada de 50, cie já escrevia o romance
Viúvo Solteiro" e ganhava concurso literário em Minas.

Olivier.***** Tem três gabinetes em
Brasília servidos por 23 pessoas, os de
senador, presidente e líder do PDS, em
cujas paredes estão a frase que ajudou
a cunhar a campanha presidencial —
"Eu era feliz e não sabia".***** Uma de
suas mais firmes e ousadas ironias foi
em 1969, na época do AI-5, que esfriou
a platéia de 1.200 estudantes universitários, quando um líder tentou
intimidá-lo iniciando assim o discurso:
"Vou chamá-lo de ministro Jarbas Pássaro porque não tenho intimidades com
o senhor".***** Terminados os risinhos,
JP retrucou, para delírio do auditório:
"Por favor, não se constranja em usar
o meu Passarinho. Você não será o primeiro. Mas com uma condição: use-o
moderadamente". *****

Quatro funcionários
aposentados da Prefeitura
ganharam
1
questão na Justiça,
que condenou a PMB a pagarlhes 270.000 cruzados novos,
porque calcularam errados os
valores de suas pensões, uma
perlenga que começou em
1983. São o Maurício Velasco,
Constância, Antônia Davina e
Doralice Gomes.
Só o Maurício tem para receber 190.000 cruzados novos.
Ficou conhecido no governo
Aloísio Chaves quando foi diretor do Detran. Hoje está no
Corredor de Exportação.

Neste sábado, o ex^^
Oswaldo
^H& deputado
Melo recebeu telegraJ
MMMM mas de Esperidião
Amim e Paulo Maluf pedindo
seu voto na convenção do PDS,
dia 14 que vai escolher o candidato do partido à Presidencia da República.
Melo que tem dois votos
(membro do diretório nacional
e delegado do regional) respondeu aos dois em forma de
apelo. Que retirem seus nomes, e somem em torno de um
nome ideal, que em outras palavras queria dizer o do senador Jarbas Passarinho.

Afoito, o deputado
Paulo Dutra, até mandou fabricar bonés pa3
ra a campanha pela
criação do Estado do Carajás,
sem falar na indisponibilidade
que ficou com o governador
Hélio Gueiros. Foi na corda do
deputado Asdrubal Bentes que
nunca mais tocou no assunto,
depois que o ministro Jader
Barbalho recusou-se a pisar no
tapete que lhe jogaram em
Marabá.

GENTE

Tradução: quando o menor fizer "mal" para a menor.

Roberta Maiorana, diretora superintendente da Funda"Romulo Maiorana", em
ção
convênio com a outra FRM
(Roberto Marinho) e o Centro
Imagem Latino-Americana
realiza nesta próxima 5* feira
a exposição Itinerante LatinoAmericana de Ilustrações do
Livro Infantil e Juvenil, aqui
no prédio de O LIBERAL. Vai
até dia 18.

Antônio Cezar Pinho Brasil, engenheiro, ex-diretor do
DER-Pará, e presidente do Iapas foi considerado o funcionario da Previdência Social com
o maior número de horas voadas, porque passa a maior parte do tempo viajando pelo país.
No lapas viajam tanto que instalaram três agências de turismo dentro do seu próprio.
Além das passagens há as diárias, cujos gastos, dizem são
superiores aos das passagens.

tornou-se a maior exportadoras de doces de chocolate com
castanha do Pará. Tem mercado garantido nos Estados Unidos para toda a produção
caseira em Copacabana. Sua
única dificuldade tem sido a
compra da castanha, situação
que vai piorar daqui a alguns
anos com a queda da safra,
conseqüência da derrubada
dos castanhais, estimulada peIas indústrias de ferro gusa
implantadas em plena floresta com estímulos do Programa
Grande Carajás, ainda secretariado pelo maranhense João
Batista.

Abílio Cruz e Luiz França,
engenheiros, respectivamente,
civil e químico, formaram a
primeira chapa para concorrer à direção do Centro Tecnológico. O primeiro a diretor, é
o chefe do Departamento de
Estruturas; e o segundo, a vice, é o chefe do Departamento
de Operações e Processos Quimicos daquele Centro. A campanha vai se fundamentar na
experiência administrativa
dos candidatos. Conta com
apoio de expressivos segmentos do Centro, um dos maiores
da UFPa.

Lauro Queiroz, médico urologista, retornou de Santos, onde foi um dos destaques num
congresso internacional sobre
Impotência Sexual, nas "mesas redondas" e reunições pienárias o que mais debateram
e todos sairam crentes, foi que
o fumo e o colesterol são os
mais
responsáveis
pelo
problema.
Ana Maria Pinheiro de Souza, mini empresária de tradifamília
cional
paraense
radicada no Rio de Janeiro,

Parece, que Paulo e Asdrubal ficaram falando sozinhos.

Benedito Mutran Filho, empresário do setor de produção
e industrialização de castanha,
comprou por 500.000 cruzados
novos a cobertura do edifício
residencial "Diamond Tower"
ali na praça da República. Esse edifício da Encol foi lançado em maio de 1987, o maior
evento da espécie até agora
realizado. Teve até show no
Hilton. Na época, diziam que
cada apartamento custava o
valor de um prêmio da Loto, e

O deputado Agostinho
Linhares acabou voltando atrás e assinou
4
o pedido de retirada
do seu projeto que mandava os
deputados serem ressarcidos
de tudo quanto descontaram
acima do fixo que recebem,
em favor do Ipalep, como também fixando as aposentadorias sobre esse mesmo fixo.
Foi convencido de que hoje, ele não precisa, mas ninguém sabe como será amanhã
a vida de cada um...

raras pessoas habilitaram-se a
comprar e desistiram. Agora,
o dirigente da Encol em Belém, Kazuo Massuda faz um
novo lançamento publicitário.
Walter Bandeira, professor
da UFPa, cantor dos mais festejados em Belém, vai ser a
deste ls de
atração maior "Jarbas
Pasmaio no ginásio
sarinho". Vai cantar para os
trabalhadores do comércio, associados do SESC, mediante
um bom cachê acertado com o
presidente da entidade, Jorge
Colares.
Jerônimo Filho, pastor, vereador que está querendo os
mesmos direitos dos católicos
para construir a praça da Biblía, abrigando todos os credos
"Ene religiões, vai realizar o
contro com Deus" na Câmara
Municipal, uma prática em
que a cada terça-feira vereadores, funcionários da Camara e o público são convidados
para orar por uma autoridade
especialmente convidadas. O
altar vai ser estreado dia 2 pelo presidente Nelson Chaves.

Stéleo Bruno de Menezes,
desembargador, presidente interino do Tribunal de Justiça
tem se preocupado bastante
com a qualificação de seus
funcionários em todos os níveis. Sempre que pode, mandaos participar de cursos e seminários. E o que mais tem estimulado seus barnabés é o
respeito, rigoroso, ao critério
de rodízio.
Alberto Gaudênio Ramos,
arcebispo, meio século de vida
sacerdotal recebeu orientação
da CNBB, de que, só com sua
autorização os padres e vigarios das paróquias de Belém
podem casar homem com menos de 16 anos, e mulher menor
de 18. E tem de haver comprovação de que o caso é de urgência e extrema necessidade.

^

Roberta Maiorana

"^x

Bcné Mutran
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Stéleo Menezes
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Jerônimo Filho
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cobrando um ágio exorbitante
O^tàsSm acusamos geleiros de encaípcer o produto,
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No mercado, a fiscalização da Sunab não apareceu mais. Só ficou o livro de ocorrências.

Fartura de peixe. E muito ágio.
0 peixe voltou a ser comercializado normalmente a partir
de ontem no Mercado de Ferro
do Ver-O-Peso. Depois de desaparecer durante a greve dos peixeiros, ocorrida na semana passada, o peixe voltou aos talhos
do mercado sem, no entanto, es-

Peixe de primeira: os preços desapareceram
-I,'V1 :').'•• '•
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Mário Brito, do Sindicato
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capar da cobrança de ágio. A ausência de fiscalização no mercado, em virtude da greve da Sunab, favoreceu a liberação dos
preços para valores acima da
tabela, o que nem chega mais a
incomodar ou mesmo afastar os
consumidores, que ontem de
manhã lotaram o mercado.
Diariamente o Mercado de
Ferro é abastecido com cerca de
10 a 12 toneladas de peixe. Ontem, porém, o abastecimento
chegou a 13,8 toneladas, o que
demonstra a fartura do produto.
Segundo o auxiliar de adminisdo mercado, Paulo Soutração
za, "quando a Sunab não está
respresente os vendedores não
ele,
Para
tabela".
a
popeitam
rém, a responsabilidade pela cobranca do ágio é dos próprios
"Se o
balanceiros, nas geleiras.
ágio já é cobrado lá fora, não há
outra alternativa a não ser
cobrá-lo aqui também", disse.
Conforme ele, o balanceiro
vende o pescado por NCz$ 3,00
ao peixeiro, quando deveria
vendê-lo por NCz$ 1,80. O peixeiro, por sua vez, não tem como
respeitar a tabela, sendo obrigado a vender o peixe a no mínimo
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Camarão e lagosta, entretanto, exibem o preço
De acordo com o presidente
NCz$ 3,50, para garantir seu lucro, salientou. O quilo da doura- do Sindicato dos Peixeiros, Máda e da piramutaba, os peixes rio Brito, o ágio que está sendo
mais procurados pelos consumi- cobrado sobre a venda do peixe
dores, estão tabelados em NCz$ atinge atualmente cerca de 20%,
1,70 e NCz$ 1,40, respectivamen- quando já chegou aos 100% dute. Somente a piramutaba, po- rante os três dias de greve da carém, pode ser adquirida pelo tegoria. Ele também apontou os
na tabela, balanceiros como os verdadeipreço determinado
"agora é encontrada em ros responsáveis pela cobrança
porque
"Se os
peiabundância, por ser a sua épo- do ágio nas geleiras.
o produto
adquirem
xeiros
douraA
Souza.
Paulo
já
disse
ca",
da, no entanto, está sendo cobra- com ágio, terão prejuízos se não
da a NCz$ 2,50 em média, de o.venderem também com ágio",
concluiu.
acordo com o talho.

'
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Dinner ^-Diners
Restaurantes selecionados Diners Club em Belém. Bom apetite.
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AOS LOJI!
0 prazo para reembolso de suas
transações efetuadas com o Ourocard será contado à partir da data de
venda, bastando apenas que os
comprovantes sejam entregues às
agências do Banco agrupados em
lote específico para cada dia.

Churrascaria Maguari

Caicó Carne de Sol

ChWsBar

Avenida Conselheiro Furtado, 627
Fone: 222.6307

Avenida Almirante Barroso, 707 Rodovia-Augusto Montenegro, 3.20
Fone: 224.2333
Fone:227.0924

Círculo Militar

Bier

Praça Frei Caetano s/n'.
Fone: 223.4374

Rua Antônio Barreto, 1070
Avenida Gentil Bittencourt, 1134
Fone: 222.9492
Fone: 226.0260

Restaurante Convés

Jeito do Pará

(Iate Club)
Avenida BernardoSayao, 3224
Fone: 224.7399
Miako
Rua Primeiro de Março, 766
Fone: 223.4485
Casa Portuguesa
Rua Senador Manoel Barata, 897
Fone: 223.4871
Saborda Terra
Avenida Visconde de Sou-.a Franco, 685
Fone: 223.6820

Family

Aeroporto Internacional de Belém
Fone: 233.3025

Pianolla
Sabor de Ajuruteua
Rua Municipalidade, 1574-Altos Travessa Padre Eutiquio, 2129
Fone: 222. 3222
Fone: 241.3038
La Bodega
Shangai
Avenida Gov. José Malcher, 1726
Avenida Nazaré, 1259
Fone: 223.8833
Fone: 241.2868
Pizzaria Napolitana
Pianu's Bar
Rua Boaventura da Silva, 1612
Praça Justo Chermont, 12
Fone: 224.1183
Fone: 223.1485

Churrascaria Na Brasa
Lá em Casa e O Outro
Avenida Gov. José Malcher, 982
Fone: 223.6756

Avenida Nazaré, I 24
Fone: 223. 4394

AOS PORTADORES DE CARTÃO

Avenida
Avenida Nazaré, 1086
Fone:223.4015
AugUStUS
Avenida Almirante Barroso, 493
Fone: 226.8317

Steak House Okada

Rua Boaventura da Silva, 1522
Avenida Almirante Barroso, 5386
Fone: 231.5323
Fone: 222.1895
Restaurante J R
Chez Pierre
Rua 28 de Setembro, 134
Rodovia Augusto Montenegro, km 05
Fone: 222.7070
Fone: 231.0949

Malomi

Rua lOdeMaio 18, Transcoqueiro Rodovia BR-316 km 06
Fone; 235.2715
Fone: 231.2765

A Chácara

Kyoto
Rodovia BR-316 km 06
Fonc: 235.0082
Travessa Dr. Moraes, 294
Fone: 223.0879

As faturas poderão ser pagas
sem acréscimos até o segundo dia
útil após a reabertura das agências
do Banco.

E depois do "dinner" não deixe de usar o seu Diners.

DINERS CLUB
Ter é poder.

BANCO DO BRASIL S.A.

„.-...,_,..»-.,

Churrascaria Tucuruvi

Rodovia Augusto Montenegro, km 07 Rodovia BR-316 km 03
Fone: 235.4499
Fone: 235.0341

Churrascaria Rodeio
Lun Chan
Rua Boaventura da Silva, 713
Fone: 223.4874

O Gauchão

Avenida Primeiro de Dezembro. 522
Fone: 226.2282

Churrascaria Pavan
Maracaibo
Avenida Alcindo Cacela, 1289
Fone: 222.4797

House

Palheta

Travessa Primeiro de Março, 21
Fone: 223.0994

Kalamazoo
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Encampação da FCAP
um debate
provoca
A encampação da Faculdade de Ciências Agrárias do

_4 possibilidade de que os
preços sejam descongelados em
maio já provoca, nos
supermercados de Belém, a
escassez de algumas
mercadorias. Elas devem voltar
às prateleiras depois dos
reajustes. Mas o consumidor
não confia mais nas medidas
anunciadas pelo governo.
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Estado do Pará (Fcap) pela Universidade Federal do Pará (UFPa) será motivo de debate, às 19 horas da próxima
estuquinta-feira, promovido pelo comando de greve dos
dantes da Fcap. A informação foi dada por Stéleo Augusto
Barbosa, do Centro Acadêmico de Engenharia Florestal
da Fcap e do comando de greve, que esteve na redação de
O LIBERAL falando sobre os rumos do movimento, que já
dura, alguns dias.
Stéleo Barbosa disse ainda que nenhuma reivindicados alunos foi atendida pela direção da Fcap até agoção
¦ra. Amanhã os estudantes participarão, na Praça do Operário, de ato comemorativo pela passagem do Dia do Trabalho. As 16 horas haverá reunião do Pró-Conea. Na próxima quarta-feira pela manhã os alunos farão um mutirão,
ho Diretório Acadêmico da Fcap, para a confecção de faixas e cartazes para o ato público a ser realizado na frente
do prédio da Delegacia Regional do Ministério da Educa-'
ção (MEC). Para as 9 horas do próximo dia 8 está marcada uma assembléia geral dos estudantes, no DCE, para
avaliar o movimento grevista.
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Mercadorias somem
prateleiras.
Ma s o consumidor
não se surpreende
O consumidor perdeu o hábito de
consultar a tabela quando vai fazer
compras nos supermercados, tal a
descrença na eficácia de medidas como o congelamento. O descongelamento de preços, que já está sendo
anunciado pelo governo para maio,
também nao está sendo aguardado
com grande otimismo pelos consumidores. Algumas mercadorias já começam a escassear, para aguardar o
reajuste de preços e assim voltar às
prateleiras dos supermercados.
No Supermercado Bom Preço localizado na Praça São João, na Cidade Velha, o anuncio do descongelamento parece não ter alterado a rotina do estabelecimento. A notícia foi
encarada sem nenhuma surpresa pelos consumidores, que manifestaram,
em geral, a descrença com medidas
que visem à fixação de preços. No supermercado, podem ser encontradas
algumas mercadorias em promoção,
como os cremes dentais, vendidos por
preços abaixo da tabela. Na opinião
de Maria José Martins, porém, "certamente há produtos sendo vendidos
por preços acima da tabela". A dúvi-

da acerca do cumprimento ou não do
tabelaniento decorre justamente da
perda do hábito de consultar a tabela.
Ela admitiu não recorrer mais à tabeIa, por julgá-la ineficaz.
Para a consumidora, a venda de
alguns produtos a preços abaixo da
tabela é compensada por aqueles vendidos a preços bem maiores do que os
fixados. Ela citou o caso do frango,
que no Bom Preço estava sendo vendido a NCz$ 3,57 o quilo. Sem, no entanto, possuir a tabela para poder
afirmar com certeza se ha ou não irregularidade, o fato fica apenas na
"suspeita". A consumidora Sidney Pires Alves também destacou a venda
de mercadorias a preços abaixo da tabela no supermercado. O descongelamento, contudo, em sua opinião, re"bomba"
para
presentará mais uma
o povo brasileiro. Os efeitos da medida, conforme ela, já começam a ser
sentidos em alguns supermercados,
onde os produtos começaram a desaparecer para retornar as prateleiras
somente quando seus preços forem
reajustados.
Produtos como o feijão, leite em
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A maior varieda
de de peças para
equipamentos
de refrigeração,
pelos menores
preços.
Um clima de confiança.
Tv. Quintino Bocaiúva, 435- Fone: 222-7788.
38.
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pó e ovos, por estarem em falta, estão
sendo racionados nos supermercados.
No Bom Preço, cada consumidor pode
comprar no máximo cinco quilos de
feijão e três latas de leite em pó. Para
o gerente do supermercado, Raimundo Lima, o mês de abril foi o mais fraco dos últimos tempos. Em sua opinião, o fato deve ser atribuído à falta
de dinheiro no bolso do trabalhador.
Nem mesmo o anúncio do descongelamento — afirmou — foi suficiente para provocar uma corrida aos supermercados por parte dos consumidores, com o objetico de comprar as
mercadorias antes que os preços sejam aumentados. O racionamento do
feijão e do leite em pó, segundo ele, o
descongelamento vai proporcionar
um grande reajuste de preços, escondido durante o tabelamento.
No Híperlíder da avenida Visconde de Souza Franco, o movimento ontem pela manhã foi grande, com filas
enormes nos caixas. A corrida ao supermercado, entretanto, deveu-se
menos ao anúncio do descongelamento do que ao feriado prolongado. Conforme o gerente operacional do estabelecimento, Raimundo Monteiro, o
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grande movimento verificado ontem
foi decorrente do final do mês. "Todo
fim de mês é assim", afirmou. Ele
disse ainda que a grande procura
deveu-se também ao feriado prolon"As
gado:
pessoas estão se abastecendo para poder viajar para os balneários". Em sua opinião, o descongelamento vai proporcionar um audos produmento gradual nos preços
tos, sem exageros. "O trabalhador
tem que ser levado em consideração", disse.
Segundo
ele, alguns fabricantes
"segurando
o fornecimento
já estão
das mercadorias para aguardar o aumento. Por esse motivo, alguns produtos como feijão, leite em pó, charque, ovos, massas e algumas marcas
de biscoitos estão sendo racionados,
por estarem em falta. Raimundo
Monteiro afirmou que o congelamento
perdeu a confiança do consumidor
desde o momento em que foi implantado no Plano Verão. Para ele, apenas
em 1986, por ocasião do Plano Cruzado, a medida conseguiu mobilizar a
"que acreditou e brigou
população,
por seus direitos".
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ASSEMBLÉIA
PARAENSE
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Compro ações e títulos
de sócio proprietário ou
remido da Assembléia Paraense, Para'
Clube, Tuna Luso, late Clube, Tênis Clube e outros a consultar, pago a vista, não
importa se você está em débito ou desligado do quadro social. Se você é sócio,
não freqüenta e só faz pagar o clube,
melhor para você é vender o seu título
e aplicar o dinheiro na poupança ou investir em outro negócio que não lhe dê
despesas, que só lhe dá lucros; pago
preço acima do valor que custa no clube e assumo despesas de transferência
e jóia. Nos telefone, levo o dinheiro no
seu endereço. AUTO GIL MATRIZ, fale
com Gilberto, Trav. Frei Gil de Vila Nova n.° 249.Centro - fones: 223-3351 224.9077.
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PEGA PRÁ VALER!

EM ACRÉSCIMO,
áOÉÊ
já*/. ouí
20% DE DESCONTO
áX AVISTA.
INSTALAMOS EM TODO O ESTADO DO PARA E AMAPÁ.

O leite sofre racionamento no Bom Preço e o estoque de açúcar chega ao fim no Líder. São

os efeitos da perspectiva de descongelamento.

Acervo pode vir para a Amazônia

Repasse para as universidades amazônicas do acervo da extinta Fundação
Projeto Rondon pelo Ministério do Interior (Minter) e o desenvolvimento de
ações, pelo Ministério da Educação
(MEC), de descentralização das atividades das universidades públicas. Essas foram as principais recomendações de um
documento elaborado na reunião ordinária da Comissão Central do Protocolo de
Integração das Universidades da Amazônia Legal (Piual), realizada de 25 a 28
deste mês.
O grupo recomenda que o Minter repasse para as universidades amazônicas
o acervo da Fundação, assim como suas
instalações e pessoal lotados na Amazônia, de modo a possibilitar a continuidade das atividades já em desenvolvimenAo MEC é recomendado desenvolver,
to.
"com
urgência", ações descentralizadoras das atividades das universidades públicas, de modo a estender suas unidades
de ensino superior às cidades de maior
densidade populacional. No caso da região amazônica, o MEC deve tomar por
base os estudos efetuados pela Secretaria de Ensino Superior, referentes ao
Programa de Interiorização e Regionalização das unidades das regiões Norte e
Nordeste, até hoje não implantado. No
documento consta ainda que o MEC deveria utilizar os mecanismos já existentes, como o Protocolo MEC/Minter, para
possibilitar a interiorização efetiva das
universidades amazônicas.
O documento foi elaborado pelos reitores José Seixas Lourenço, da Universidade Federal do Pará (UFPa); Roberto
Vieira, da. Universidade Federal do
Amazonas; Jerónimo Pinheiro, da Uni-
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versidade Federal do Maranhão; Lauro
Sobrinho, da Universidade Federal do
Acre; Vitor Hugo, da Universidade Federal de Rondônia; e Manoel Pinto da Fonseca, da Universidade Federal de Mato
Grosso. As instituições federais de ensino
superior devem proceder ao levantamento das causas da permanência dos alunos
nos cursos de graduação além do tempo
máximo previsto pelos currículos plenos
e, junto com os próprios discentes, professores e administração, encontrar caminhos alternativos que viabilizem a intégralização curricular em tempo hábil.
O estudo aborda ainda a possibilidade de os alunos realizarem estágios curricülares no interior — e não apenas nas
capitais — como veículo de sensibilização dos futuros profissionais à demanda
e interesses das populações interioranas.
Foi sugerida também a criação de uma
revista pan-amazônica para veiculaçao
de matérias sobre trabalhos de avaliação
da educação superior, cujo projeto, elaborado pela UFPa, está no MEC, e recursos para a publicação de dois números
por ano, com uma tiragem de 1.500
exemplares.
Segundo a proposta da Comissão, o
Piual registraria e acompanharia sistematicamente as experiências de avaliação de ensino e outras voltados para a
melhoria da qualidade do ensino de graduação nas universidades da região.
Além disso, o documento solicita a elaboração, com a participação das PróReitorias de Ensino de Graduação, de
um projeto de melhoria da qualidade de
ensino, nos moldes dos Projetos Norte de
Interiorização e de Pós-Graduação. No
âmbito do Conselho Nacional de Desen-
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volvimento e Pesquisa Tecnológica
(CNPq), a Comissão pretende seja criado o Programa Trópico Úmido "com a
organização e dinamismo que atingiu na
década de 70" e com recursos financeiros
suficientes para cumprir os objetivos definidos no Decreto n° 70.999, de 17 de
agosto de 1972.
Tratamento diferenciado
As agências de fomento, em especial
CNPq, Capes e Finep, devem destacar
recursos financeiros para o Projeto Norte de Pós-Graduação, através de mecanismos que traduzam a correta compreensão do tratamento diferenciado assinalado no III Plano Nacional de PósGraduação, de modo a atingir as metas e
permitir uma maior integração da Amazônia no Sistema Nacional de Ciência e
Tecnologia. Tendo em vista que de 1986 a
1989 a maioria das metas foi atingida
com recursos de convênios do Acordo
MEC-BID III, hoje encerrado, há necessidade de se dar continuidade aos programas, com aporte dos recursos necessários à sua consolidação. As universidades da região consideram de suma importância que o MEC inicie imediatamente negociações para o Programa
MEC/BID IV, a fim de permitir a consolidação da infra-estrutura física, de equipamentos, bibliográfica e de recursos humanos dos campi.
A Capes deve destinar bolsas a
recém-graduados de todas as instituições
integrantes do Projeto Norte de PósGraduação, como mecanismo apropriado de formação e fixação de recursos humanos qualificados na região. No documento, o Piual recomenda que seja instituída, através de consórcio entre Capes,

VISITE NOSSO SHOW ROCM

CNPq e Finep, a bolsa para fixação de
pesquisador na região amazônica, que
após a isonomia salarial das instituições
de ensino superior continua assistindo à
evasão de pessoal qualificado, notadamente das instituições localizadas na
Amazônia Ocidental. A cooperação entre
as universidades da região 5 as demais
instituições brasileiras, em todas as
áreas do conhecimento, inclusive em atividades culturais, deve ser implementada através de programa a ser elaborado
com a maior brevidade.
O veículo para materializar esse objetivo deverá ser o Piual, sendo imprescindível, no entanto, que sejam viabilizados a nível de governo instrumentos de
apoio financeiro, através da Agência
Brasileira de Cooperação. Nesse sentido,
as instituições técnicas de cooperação
das universidades se reunirão para debater com as entidades de fomento o estabelecimento de formas de operacionalização de apoio financeiro e institucional.
Os encontros regionais das PróReitorias de Extensão, de Pesquisa e
Pós-Graduação e de Ensino de Graduação, segundo o documento, seriam retomados, sistematicamente, de maneira a
garantir o entrosamento mais efetivo das
atividades no âmbito do Piual, bem como
a elaboração de documentos e propostas
comuns e a avaliação do desempenho dos
programas. A Comissão sugere ainda
que as instituições nacionais apoiem, de
forma mais efetiva, a cooperação internacional já iniciada com outras universidades dos países signatários do Tratado
de Cooperação Amazônica, no âmbito da
Associação das Universidades Amazônicas (Unamaz), criada em setembro de
1987.
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE
EM SALINAS E MOSQUEIRO

0 MENOR,
PREÇO DE BELÉM

Av. Cons. Furtado,
2561, entra Alcindo
Cacela e 9 de Janeira
Fones: 229.2333,
229.8899 e 229.6600.
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O BARATO DA SEMANA

À vista 379,00
Ent. 170,00
2
167,00
150,00
Avista
STEREO
RÁDIO GRAVADOR SANYO
Ent. 74,00
REFRIGERADOR CLIMAX 240SL

2x72j00
CARRINHO PARA CRIANÇA
COM SOMBRINHA
REFRIGERADOR WESTINGHOUSE
S.FREEZER

À vista 55,00

Ent. 72,00
2x2540
À vista 799,00
Ent. 386,00

2x381.00

Rádio Gravador Sanyo 2800F De_U4 ,00. Por. 110,00
Rádio Gravador Sanyo 2800N 1S1, 00 120,00
Rádio Gravador Sanyo Stereo 273 ,00 220,00
Videocassete Sanyo VHR 1100 1.427 00 — 1.100,00
Videocassete Sanyo VHR 160Q 1.662 loo_ 1.250,00
Conj. de Som Philips 240W 1.422 ,00 999,00
Conj. de Som Philips 100W 555 00 389,00
Conj. de Som Sony 3x1 CFS300 648 00 455,00
Conj. de Som Sony 3x1 CFS 400.— 864 00 605,00
Fogão Semer Torino Plus C/Pé 235 ,00 165,00
Fogão Semer Master 4 bocas 366 00 259,00
Fogão Semer Master S.L. Inox 529 ,00 370,00
Fogão Semer Master 6 bocas 494 00 349,00
229 ,00 ,159,00
Fogão Dako Gool Plus

COMPRE PELO CREDIÁRIO EM 3 PAGAMENTOS
r%ÁA PELOS FONES: 222-0404 «222-0796

| VT! • RUA 13 DE MAIO. 494
/MIRCANTIL • RUA MANOEL BARATA. 307
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CIDADES 13

O LIBERAL

Belém, domingo, 3Q de abril de 1989

Ervas medicinais: por preços
baixos, curas quase garantidas

o
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A região amazônica pode ser aponta
da como a mais rica do planeta. Além da
riqueza mineral, a vegetação é utilizada
forpara a elaboração das mais diversas
mas de medicamentos, cujos resultados
são de grande eficácia orgânica — já que
realmente curam — e financeira — por serem mais baratos do que os remédios industrializados. No Ver-O-Peso, adeptos da
medicina natural procuram, diariamente,
as barracas especializadas em ervas medicinais, atrás de cura para suas doenças.
Da mesma forma, os umbandistas também utilizam as ervas amazônicas para
curar. O pai de santo Serginho de Oxóssi,
no entanto, garante que as mesmas ervas
desgraças e até
que curam podem trazer
"trabalhos" realizaa morte, através de
"com o
dos por sacerdotes da umbanda,
santos
dos
objetivo de mostrar os poderes
'.
umbandistas e de Deus
A utilização de ervas medicinais para
a cura de doenças remonta há vários séculos. Sua tradição no Brasil tem origem
nos índios, que sempre trataram de seus
males através de chás, banhos e defumações, a fim de afastar os espíritos malignos. De acordo com a lenda umbandista,
as ervas medicinais começaram a ser utilizadas após a irritação de Iansã, a deusa
dos ventos, com Ossãe, o deus das matas,
das
que queria manter os conhecimentos
ervas medicinais apenas para si. A deusa
dos ventos, porém, acreditando que os homens deveriam conhecer as ervas para
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O processo de seleção começou ainda em janeiro

Oito candidatas disputam
título de miss Marambaia
A Marambaia escolherá hoje,
0 conpela quinta vez, a sua miss.
curso será realizado às 21 horas, na
escola Hilda Vieira, no conjunto
Mediei I, com a apresentação dos
cantores Wagner Mendes e Jucá
Medalha. O processo de seleção
das oito candidatas foi iniciado ainda em janeiro último, mas a atual
crise financeira, de acordo com o
do concurso, Cícero
coordenador
Lopes, "está atrapalhando até a
elegância". Segundo ele, muitas
"possíveis candidatas" deixaram
de participar em função da falta de
roupatrocinadores e do custo das
cerpas para o desfile, orçadas em
ca de NCz$ 150,00 cada.
Edilcilene Vieira, pela Neva-

tur Turismo; Leila Queiroz, Relo
Peças; Lucilene Costa, Escola N.
S. de Nazaré; Vânia Silva, Jandy
Embelezamentos; Gildete Souza,
Foto São Pedro; Sílvia Fernandes,
Indústria Domingos e Marcos;
Márcia Santos, Associação dos
Micro-Empresários da Marambaia; e Regina Oliveira, Quadrilha
Roceiro da União, disputarão um
passeio de 10 dias à Argentina e Paraguai, oferecido pela Nevatur.
Além do passeio, a Miss Marambaia receberá NCz$ 150,00 da Fundação Xerfan. A 2a colocada ganhará um prêmio de NCz$ 100,00 da
Tágide Veículos S/A e a 3a NCz$
50,00 do Depósito de Cimentos Tavares Bastos.
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As ervas medicinais quase sempre dão ótimos resultados, segundo aqueles que defendem
seu uso
ajudar seus semelhantes, provocou uma
grande ventania, espalhando assim, pelo
mundo, os segredos das ervas medicinais.
Diabete, dores de cabeça, inflama-

O
CONVÊNIO PETROBRAS-UFRJ-UFBA
AOS CANDIDATOS
A Petróleo Brasileiro SA - PETROBRÁS, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade Federal da Bahia (UFBA), vêm comunicar a todos os candidatos inscritos no Processo Seletivo, destinado à constituição das Turmas dos Cursos de Especialização, em regime de convênio, - de acordo com os termos do nosso Edital publicado por este Jornal no dia 07.04.89 - que as Provas de Conhecimentos, canceladas anteriormente pelas razões já expostas, serão realizadas na Escola Técnica Federal do Pará - Av. Almirante Barroso, 1155 - Marco - Belém/PA, de acordo com o
seguinte esquema:
CURSO
CANAL

DIA

TURNO

28.05.89

CEAD
CENEL-I
CENEL-II
CENPRO
COSUP
CEECON
CIGFIS
CIGEF
CIGEP
CECONT
CEP-I
CEP-II
QFLU
CENEQ-I
CENEQ-II
CEINSP

28.05.89

Serginho de Oxóssi: elas também podem trazer desgraças

TARDE

DAS 14 ÀS 18

8 AS 12

04.06.89 MANHÃ

DAS

04.06.89 TARDE

DAS 14 AS 18

Considerando que uma entidade regional e de
caráter cultural não pode permanecer alheia ao
problema da devastação da Amazônia, o Conselho
Estadual de Cultura (CEO iniciou uma série de estudos sobre o assunto. A proposta, de autoria do
conselheiro Otávio Mendonça, foi aprovada na sessão ordinária de 28 de fevereiro último e estabelece
que, durante todo este ano, o CEC destinará Aduas
ensessões ordinárias à realização dos estudos.
trada é franqueada aos interessados e, após as exposições, serão promovidos debates. Ao final do cicio de estudos, o CEC reunirá os textos das palestrás em um opúsculo a ser enviado aos principais
organismos nacionais interessados na defesa da
região.
Dos estudos deverão participar personalidades
de reconhecida atuação na pesquisa de assuntos ligados à Amazônia e integrantes de entidades dedicadas às questões regionais, como a Fundação Nacional do índio (Funai), Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis, Instituto do Desenvolvimento Econômico e Sociai do Pará (Idesp), Sociedade Protetora do Meio
Ambiente e Núcleo de Altos Estudos Amazônicos
(Naea) da Universidade Federal do Pará (UFPa).
Para iniciar a série de estudos, o CEC convidou
a professora Clara Pandolfo, diretora do Departamento de Recursos Naturais da Superintendência
do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). Em
palestra proferida no último dia 4, ela abordou as
questões ambientais da região Norte. Em abril falou
ainda o professor Geraldo Guimarães, sobre
"Mercúrio
nos garimpos da Amazônia e sua implie Horácio Schneider, sobre suas
cação ambiental",
"Genética e Conservação", realizapesquisas em
das na área da usina hidrelétrica de Samuel, em
Rondônia.
Para maio o CEC programou a palestra do botânico João Murça Pires, do Museu Paraense Emíflio Goeldi (MPEG). A palestra será na"Conservapróxima
xerça-feira e o pesquisador falará sobre
ção da Amazônia". No dia 16, o Conselho receberá o
secretário de Estado de Indústria, Comércio e Mineração, Nelson Ribeiro, que abordará a devastação da Amazônia em termos gerais.

Agora
a Ética fica
ao lado
daEHca.

8ÀS 12

DAS

Av.Nazaré, 237

RECOMENDAÇÕES:
1.' Nos dias das respectivas provas, os candidatos deverão comparecer, com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos de cartão
de inscrição, identidade, canetas e máquina calculadora.
2. No dia da realização da prova, os candidatos que se inscreveram
"por Procuração" deverão dirigir-se à coordenação, COM 1 (UMA)
HORA DE ANTECEDÊNCIA, a fim de serem identificados e retirarem os respectivos Cartões de Inscrição.
3. Na véspera de cada prova (isto é, nos dias 27.05.89 e
03.06.89 - sábados) faremos publicar, através deste Jornal, a
discriminação detalhada candidato/curso/sala

O estacionamento para os clientes
continua no mesmo lugar:
bem ao lado da Ética.
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Lâmpadas
Fluorescentes de 20 w e 40 w
Lâmpadas
Incandescentes de 127 v até 60 w
Start de 20 w e 40 w
Disjuntor Unipolar até 30 amp
Cabos 750 v
anti-chama
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* PROMOÇÃO POR TEMPO LIMITADO. PREÇOS VALIDOS
PARA PAGAMENTO À VISTA.
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ções,
„__„, bagues
no peito, rins e fígado, enobl
tes e problemas
tre outras doenças, das mais comuns às
mais complexas, podem ser curadas pelas ervas medicinais. Além disso, as ervas ainda são utilizadas em banhos atrativos e perfumes. Ana Silva, vendedora no
Ver-O-Peso, garante que cura suas doenerças somente com remédios feitos
"sai de
muito
vas. Ela, diz, também, que
mais barato comprar as ervas do que os
remédios industrializados" e que não há
contra-indicações no uso das plantas.
Serginho de Oxóssi afirma que o poder de curar as pessoas, através das ervas, é bem superior ao dos medicamentos
industriais, "pois há mais pureza nos elementos de formação dos remédios naturais", feitos com raízes, cascas de árvores e plantas. A arruda cura inflamações
nos olhos; a "pata de vaca',', diabete; a pirarucu, feridas inflamatórias; mastruz,
problemas no peito. Até mesmo a Cannabis sativa, popularmente conhecida como
maconha, serve para curar asma. A
maior preocupação de Serginho de Oxóssi
diz respeito às intenções negativas com
"O
que muitas pessoas utilizam as ervas:
mesao
é
tão
grande que
poder das ervas
mo tempo em que curam podem matar
também".

Devastação preocupa
Conselho de Cultura
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13 de Maio com
Frutuoso Guimarães.
Fone: 224-5166.
Uma loja do Grupo Lupino.
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Maio

ftArJt. M.M.

seria cionaria depois de muito tempo e
o melhor
O Dia do Trabalho, comemo- Trabalho
"a conscientização presente
sacrifício", disse Alberto, lemacernacional
rado amanhã em todo o mundo, é
"As au- brando ainda
do
direitos
que o trabalhador
dos
ca
dos
trapovo".
maioria
considerado pela
está sendo sacrificado
balhadores paraenses como um toridades devem ser respeitadas, brasileiro "há
poucos ganhando
dia a mais, sem significado espe- embora antes disso devam fazer o porque
e
muitos
muito
crediganhando pouco".
a
recobrarem
relasoube
ninguém
Ontem,
para
ciai.
ilidade perdida após tantos es- Em sua opinião, o melhor presentar o fato que originou a comemo- Eossível
trabalhador brasileiro
ração da data e a maioria dos en- cândalos envolvendo políticos", te para"a o melhoria
das condições
seria
trevistados acreditava que no Io opina.
dignos".
mais
e
salários
de
vida
Wanghan,
merecia,
Jurandy
trabalhador
de Maio o
professor
"O trabalhador merece
com
lembra
não
universitário,
e
mais
gasobretudo, salários dignos
exatidão os acontecimentos que nhar melhor por que o salário I
respeito por parte do governo.
deram origem à comemoração do atual não dá sequer para um só, »J
O contador Antônio Carlos Dia do Trabalho, mas declara que imagine para quem tem família" í
Pacheco, 42, disse que no Dia do o presente que o trabalhador bra- declarou a balconista Maria Go- J --**
sileiro espera e merece é o respei- rete Ribeiro, 28. Ela contou que a
to a seus direitos mais essenciais. solução encontrada para burlar a
' "ftJ
Dejanira Oliveira, 38, feirante no crise foi dividir as despesas com
_^^--';'t'-'í'' .
Ver-O-Peso, não está"É preocupada os pais: "Tomara que nesse Dia
um dia co- do Trabalho as autoridades brasicom homenagens:
Para ela, o leiras lembrem dos assalariados,
mo outro qualquer".
bom seria "ganhar mais dinheiro principalmente daqueles que têm
nesse dia, porque a crise não está a responsabilidade de criar
filhos".
para brincadeira".
Salários mais justos é tamHá os que, mesmo sendo patrões, também reivindicam ¦ me- bém o desejo do soldado Admillhores salários para os trabalha- son, 25, e da estudante Selma Ferdores, como Alberto Vidigal. Ba- reira, 23. Ela abandonou um emcharel em Direito, ele prefere tra- prego há pouco tempo e resolveu
balhar com o pai em uma loja de investir em uma pós-graduação
ferragens a enfrentar a concor- para tentar um salário "que 'T3m
perdo mercado de mita uma vida mais digna .
rência acirrada
trabalho. "O comércio significa, seu dia, seria muito bom que o
para mim, a segurarfça que a pro- trabalhador procurasse inteirarfissão de advogado só me propor- se de seus direitos e, principalAntônio Carlos Pacheco
mente, da necessidade de lutar
por eles. No Brasil, muito poucos
conhecem seus direitos", salientou Selma.
Para o açougueiro Alberto Ribeiro, o Dia doTrabalhoéum dia
de descanso, "mais um feriado",
e o melhor que poderia ocorrer seria, também para ele, o aumento
dos salários, "embora esse seja
um sonho difícil de se realizar". O
funcionário público Adamor Moreira, 43, disse que o trabalhador
brasileiro só terá motivos para
comemorar o Dia do Trabalho
"quando se dispuser a lutar, sem
medo, pelo que lhe é devido" e no
momento em que aprender a escolher os dirigentes adequados
o.país: "Enquanto não souermos escolher quem nos dirige,
Eara
sofreremos a conseqüência de
nossa própria ignorância".
Soldado Admilson
Maria Gorete

Alberto Vidigal

As comemorações do Dia do Tra- perpétua e Oscar Neeb a 15 anos de
balho têm como objetivo lembrar os cadeia. Diante das pressões internaconflitos entre trabalhadores e poli- cionais, em 1887 o governador de Illiciais ocorridos em 1886, nos Estados nois pediu a revisão do processo. As
Unidos. Naquele ano, mais de cinco investigações comprovaram a inocênmil trabalhadores de Chicago, Nova cia dos réus, a falsidade dos autos e a
York, Baltimore, Detroit, Saint Louis, •parcialidade de juiz e jurados. Silden,
Pittsburg e Chicago deflagraram Schwab e Need foram libertados.
uma greve de grandes proporções,
paralisando a indústria americana.
A American Federation Labor deOs grevistas exigiam jornada de tra- cidiu, em 1889, realizar em Io de maio
balho de seis horas. Na ocasião, con- do ano seguinte, segundo as condições
flitos entre polícia e trabalhadores, de cada
país, uma manifestação opeem várias localidades, resultaram rária internacional,
exigindo a jornaem nove mortes e dezenas de feridos. da de oito horas. No ano seguinte,
os
congressos de Zurique e Bruxelas esEm comício realizado em 4 de tabeleceram
em caráter permamaio daquele ano, em Chicago, 25 mil nente, 1° de que,
Maio seria considerado
"dia
novamente
entraram
em
grevistas
de luta" da classe trabalhadora.
confronto com a polícia. Um balanço A partir de então, a data passou a ser
do conflito apontou centenas de feri- comemorada em todo o mundo.
dos e sete policiais e quatro operários
mortos, alem de um sargento vitimado pela explosão de uma bomba. Em
O Dia do Trabalho foi festejado
.processo instaurado para apurar res- pela primeira vez no Brasil em Sanponsabilidades, foram indiciados tos, São Paulo, em 1895. Na ocasião,
Adolf Fisher, George Engel, Louis os operários santistas realizaram
Ling, Albert Parsons, August Spies, uma manifestação considerada ileSamuel Silden, Michael Schwab e Os- gal, já que dois anos antes os trabalhadores que manifestaram intenção
car Neeb, todos operários.
de comemorar a data foram advertiEm 11 de novembro de 1894, a dos de que a tentativa teria como conJustiça americana considerou os réus seqüência intervenção policial e priculpados. Fisher, Engel, Parsons e soes, além de castigos físicos. Só na
Spies foram enforcados; Louis Ling primeira década deste século a data
cometeu o suicídio na prisão, Schwab pôde ser comemorada livremente no
e Silden foram condenados à prisão país.

O que funciona nesse feriado
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Muita gente deixou a cidade para descansar durante o feriado prolongado

Chuvas não impedem que muita
gente deixe Belém pelas praias
"Fim do mês com feriadão só pode dar evasão".
Isso é o que a maioria dos belenenses acredita que
acontecerá no feriado prolongado iniciado ontem, que
terminará amanhã, no Dia do Trabalho, quando trabalho é o que menos vai haver. Fatalmente haverá um
de
grande número de banhistas nas praias e igarapés
balneários e cidades interioranas. O movimento no gale nas
pão Mosqueiro-Soure, no Termina! Rodoviário comeestradas foi superior ao feriado de Tiradentes,
morado em 21 de abril mas antecipado para o dia 17. Os
barcos e ônibus saíam lotados, obrigando as empresas
a estebelecerem horários extras para suprir a grande
procura por parte dos passageiros.
Quem procurou o guichê da Enasa no galpão
Mosqueiro-Soure ontem pela manhã, na ilusão de aproveitar o final de semana
prolongado na ilha do Marajó,
voltou para casa "de mãos abanando": desde anteontem não havia mais passagens à venda. O agente de
barcos da
passagens Carlos Lima disse que os dois
Enasa que saíram às 19 e às 20 horas da última sextafeira estavam completamente lotados. As 14 horas de
ontem o último barco com destino à ilha do Marajó
máxima permitida pela
também partiu com a lotação
Capitania dos Portos. "Cada barco pode transportar
800 pessoas, mas a Capitania dos Portos preferiu estabelecer como limite 492 pessoas por viagem", afirmou
ele. A venda de passagens para o barco das 14 horas,
segundo Carlos Lima, começou na madrugada de ontem e às 9 horas já tinham sido vendidos todos os bilhetes, a NCz$ 2,20 a cadeira e a NCz$ 4,50 a poltrona.
No Terminal Rodoviário, o maior movimento foi
verificado nos guichês da empresa Beira Dao, que faz
linha para Mosqueiro. Por ser mais próximo de Belém,
além do menor custo — a passagem custa NCz". 1,20 —,
a ilha do Mosqueiro sempre é a mais procurada nos
grandes feriados. O agente de vendas disse que os ônibus estão saindo com intervalos de 15 a 30 minutos para
suprir a demanda, que ele considera maior do que a do
último feriado. O primeiro ônibus saiu do Terminal às 6
horas e o último às 19h30. Nos guichês das outras emque o
presas, os agentes de vendas também afirmaram
movimento superou o verificado no feriado de
Tiradentes.
No guichê da empresa Boa Esperança, que tem linhas para Salinas e Bragança, o número de pessoas em
busca de passagens também foi grande. A preferencia
dos banhistas foi por Bragança, em conseqüência de

sua proximidade com Ajuruteua, que segundo o agente
de vendas está se tornando a praia mais procurada peIa população. O preço das passagens—— NCzf 3,18 para
influenciou DasBragança e NCz$ 3,55 para Salinas
tante na decisão dos banhistas. Gilberto Vasques, um
dos banhistas, disse que por não ter um lugar certo para ficar preferiu optar pelo mais barato. Apesar de os
ônibus saírem lotados, o agente de vendas garantiu que
a empresa só fará viagens extras se a procura pelas
passagens aumentar.
Para Marudá, a empresa Excelsior adotou horarios extras, com intervalos de 15 a 30 minutos. Elias
a proFreitas, agente de vendas da empresa, disse que"Muita
cura por passagens foi maior neste feriado.
gente deve ter recebido o salário e aproveitou para viajar", afirmou. O movimento normal, segundo ele, é de
cinco viagens por dia, mas para esse final de semana
foram programadas 25. A empresa Estrela do Mar,
com linha para Vigia, não garantiu ônibus extras devido às péssimas condições da estrada. O agente de vendisse que apesar de os ônibus tedas, de nome Seixas,
rem saído lotados "isso não influenciou na decisão de
evitar horários extras".
Nas estradas, o movimento de carros particulares
não teve muita alteração, já que todos os sábados muitas pessoas se dirigem aos balneários. O grande problema poderá ser na volta à cidade, pois muitos motoristas estão saindo de Belém sem adquirir os auto-selos
de maio, correndo o risco de acabar o feriado em péssima companhia: uma multa.
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A movimentação no terminal voltou a ser intensa

A feirante Dejanira: como outro qualquer

Homenagem a operários mortos

ABASTECIMENTO
Feiras livres: Funcionamento
normal
Mercados Municipais: Funcionamento normal
Ceasa: Funcionamento normal
Padarias: Fechadas
SERVIÇOS
Bancos: Fechados
Postos de gasolina: Funcionamento optativo
Reclamações: Procon e Sunab
não funcionam
Repartições públicas:
Fechadas
SAÚDE
Hospitais: Prõnto-socorros

H^rw*

ador?

funcionam normalmente. Centros
de Saúde e ambulatórios estarão
fechados. Plantões no INPS e
INAMPS
Farmácias: Funcionamento
optativo, seguindo esquema de
plantão de final de semana
TRANSPORTES
Aeroporto: Funcionamento
normal
Terminal Rodoviário: Funcionamento normal
COMUNICAÇÕES
Correios: Funciona apenas o
serviço de Sedex
Tejepará: Aberto apenas o posto da avenida Presidente Vargas
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ATILDE MASTRANGI
Escritório
Otávio Mendonça
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OTÁVIO MENDONÇA
CIC • 000419392/04
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RONALDO VIÉGAS
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CIC - 03IB24952/91

CARLOS POTIGUAR
lYav. Campos Sales li:l
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MAURO
GORINI

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL - 2a RF
INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL NO PORTO DE BELÉM

ELCIO
SODRE

iwr

500.000 PESSOAS
APtAUDIRAM DE PÉ.

3? ANO DE SUCESSO
QUASE 1.000 APRESENTAÇÕE"

EDITAL N° 001/89
_ A INSPETORIA DA RECEITA FEDERAt NO
PORTO DE BELÉM, torna à público que fará realizar o
"Assistente Técnico" de
registro, sob a denominação de
superior, para a exede
nível
profissionais qualificados,
cução dos serviços de assistência técnica no processo de
conferência de desembarque aduaneiro de mercadorias
importadas e exportadas.
— O número de vagas por área de especialização
é o seguinte.
01 Engenheiro Civil
01 Engenheiro Mecânico
01 Engenheiro Elétrico-Eletrônico
01 Engenheiro Elétrico-Eletrotécnico
01 Engenheiro Químico
— Os requerimentos de inscrição, conforme modeIo próprio deverão ser apresentados na Seção de Controle Aduaneiro e Fiscalização dessa Inspetoria no período
de 02 a 10/05/89 de 14:00 às 18:00 hrs devidamente ins(ruídos com os documentos exigidos na Ordem de Servi
ço SRRF/DIVCAD/n° 002 de 22/03/89 cuja relação
poderá ser obtida pelos interessados com a anteceaencia necessária, no local da inscrição.
— Os Assistentes Técnicos selecionados serão auto
rizados a funcionar nas respocivas áreas de especialização a título precário, pelo período de 01 (um) ano na
realização de exames:
a) Em decorrência da solicitação dos AFTNs, quando surgirem dúvidas de identificação na conferência de
mercadorias;
b) Na comprovação de boa aplicação dos materiais
importados com favores fiscais;
c) na arqueação de veículos tanques, etc;
a) outros casos, a critério da autoridade fiscal;
— A remuneração, dos serviços prestados será efetuada na forma prevista na Portaria Ministerial n° 24 de
22 de 01.70. .
JOSÉ OLAVO ROMARIZ PINTO
INSPETOR
Belém, 28 de abril de 1989
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Fernando Henrique e José
Genoíno também vêm a Belém
O senador Fernando Henrique
Cardoso (PSDB-SP) e o deputado
federal José Genoíno (PT-SP) serão os próximos políticos a visitarem Belém. Ao contrário do ministro da Agricultura, íris Rezende, e
do deputado pernambucano Roberto Freire, que vieram em campanha eleitoral, os dois paulistas vêm
para contribuir com a elaboração
da Constituinte Estadual. Ambos
foram convidados pelo presidente
da comissão temática da Organização do Estado, Municípios e Regiões Metropolitanas, deputado
Ronaldo Passarinho (PDS).
O sociólogo Fernando Henrique Cardoso fará sua conferência
às 19 horas do próximo dia 11, no
plenário da Assembléia Legislativa. José Genuíno, ex-guerrilheiro
do Araguaia, ainda não definiu a
data de seu pronunciamento. Como
o prazo para as comissões temáticas concluírem seus trabalhos foi
prorrogado do próximo dia 10 para
o dia 25, Joaquim Passarinho, contudo, que haverá tempo suficiente
para a vinda do deputado petista.
Nesta comissão, uma das poucas a concluírem a primeira parte
dos trabalhos dentro do prazo originalmente fixado, tem havido intensos debates entre as mais diversas
correntes ideológicas. Na semana
passada, além do senador Jarbas
Passarinho (PDS-PA), que defendeu a preservação do atual território paraense contra as propostas
de criação de dois novos Estados —
Tapajós e Carajás —, a Comissão
também realizou debates com o
prefeito Sahid Xerfan e com o exprefeito Fernando Coutinho Jorge
(PMDB), além do presidente da
Ordem dos Advogados do Brasilseção Pará, Milton Nobre; presidente da Associação dos Vereadores do Pará, Evaldo Bechara; pre-

sidente da Câmara Municipal de
Belém, Nelson Chaves (PFL>; secretário de Estado de Planejamento, Amilcar Tupiassu; Roberto Tocantins e Paraguassu, representantes do Fórum popular. Na última sexta-feira, por exemplo, a Comissão esteve reunida por 30 horas
consecutivas.
"Mais importante do que vai
entrar no texto da Constituição é a
verdadeira radiografia que estamos fazendo do Pará, ouvindo as
mais diversas correntes do pensamento. Na questão da saúde, por
exemplo, há quem defenda a privatização e os que brigam pela estatização total, revelando-se, assim, o
perfil da sociedade paraense. Não
estamos levando em conta, diante
das propostas a ideologia de quem
as apresenta , comentou Ronaldo
Passarinho, lembrando que um dos
pontos mais polêmicos até agora
discutido refere-se aos limites da
área metropolitana.
Até agora, segundo o deputado,
foram apresentadas três propostas
para a área metropolitana. Uma
elege os municípios de Belém, Ananindeua, Benevides e Barcarena;
outra, além destes o município de
Santa Izabel do Pará; a terceira inclui 13 municípios, entres os quais
Vigia, Acará, Santo Antônio do
Tauá, Colares e Igarapé-Miri. Há,
também, consenso entre os membros da Comissão de que novos municípios sejam criados no Pará, como forma de fortalecer o Estado
contra a tendência separatista que
ganha corpo no sul e no Baixo Amazonas. Por isso o relator, deputado
Nicias Ribeiro (PMDB), apresentou uma proposta no sentido de que
os novos municípios, durante quatro anos, fiquem isentos de pagar a
cota-parte ao Estado da arrecadação que tiverem.

TRE anuncia instalção
de outras três comarcas
Mais três comarcas serão instaladas
na próxima semana: Peixe Boi, São Domingos do Capim e Mãe do Rio. O anúncio
foi feito pelo presidente do Tribunal de
Justiça do Estado (TJE), desembargador
Stéleo Bruno de Menezes, governador interino do Pará devido à viagem de Hélio
Gueiros a Brasília, para participar da convenção nacional do PMDB. Ainda na primeira quinzena de maio o desembargador
pretende instalar também as comarcas de
Rio Maria, Redenção e Xinguara, para
atender à necessidade de distribuição de
Justiça na região mais violenta do Estado.
O objetivo do presidente do TJE é
criar uma comarca em cada município.
Limitado pelo orçamento, entretanto, ele
tem que se contentar com os municípios
cujos prefeitos se comprometem a ajudar
os de Rio Maria, Redeno Judiciário, como"Eles
construíram os foção e Xinguara.
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runs e as casas dos juizes e do promotor e
têm delegacias em condições de receber os
anunpresos", disse o desembargador, dias
o
ciando também que nos próximos
governador Hélio Gueiros vai inaugurar o
Fórum de Barcarena. Até o fim de maio
instaladas pelo menos dez cornarserão"para
resolver o problema dos juizes
cas,
de primeira entrância que sobraram da lotação do último concurso, realizado em
novembro."
Atualmente, afirmou Stéleo Bruno de
Menezes, o Pará tem cerca de 86 comarcas
instaladas e várias pretorias, mas para
necessáevitar o acúmulo de serviço seria"Nas
eleirio triplicar o número de juizes.
ções o eleitor é obrigado a se deslocar por
grandes distâncias para votar, o juiz acumula serviço e a população fica a reclamar uma assistência judiciária melhor,
com toda a razão".

Empresários querem reformular
sistema de incentivos fiscais
A reformulação no sistema de incentivos fiscais e a anulação do Decreto Lei N°
2.298 — que dá competência à Comissão
de Valores Mobiliários (CVM) para fiscalizar e regulamentar negociações de títulos e valores emitidos na área da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) — foram os principais pontos
de discussão no encontro entre a comissão
de empresários da região amazônica e o
ministro do Interior, João Alves, em Brasília, na última quarta-feira. O presidente
da Federação das Indústrias do Estado do
Pará (Fiepa) e vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), exsenador Gabriel Hermes, declarou que o
resultado"através
positivo do encontro foi a divuldos maiores jornais do
gação,
Brasil", das vantagens que as aplicações
na Amazônia podem oferecer aos empresários das regiões Sul e Sudeste.
A visita dos empresários paraenses
ao ministro do Interior ocorreu em conseqiiência do afastamento de HenrydaKayath
declada Sudam exatamente na época
ração do Imposto de Renda (IR) e da opção das empresas quanto às aplicações de
investimentos. Segundo Gabriel Hermes,
a intenção da Fiepa não era discutir o
afastamento do superintendente e sim os
possíveis prejuízos que as empresas regionais teriam, pois por pouco não houve
a suspensão dos incentivos fiscais, haja
vista que a opção que restou aos empresarios sulistas foi a região Nordeste.
No encontro com o ministro João Alves, o presidente da Fiepa salientou que
os empresários amazônicos reconhecem
as inúmeras necessidades da região Nordeste, "mas com mais apoio, recursos financeiros, técnica agro-industrial, água e
irrigação, os nordestinos poderão tornar
suas terras"não
produtivas". A região Norte,
é problema e sim solução
contudo,
para o país", pois sua riqueza é de suma
importância para a economia brasileira,
"bastando
para isso que sejam enviados
mais recursos e haja uma total reformulação nos incentivos fiscais, o que certa-

Fíir

O presidente da Fiepa, Gabriel Hermes
mente fará com que os empresários dêem fiscais, terá — pelo Decreto Lei — que diuma resposta positiva através do progres- vulgar suas atividades em todos os jornais das capitais do país, além de ter que
so e da ampla produção agrícola".
fazer as aplicações nos locais onde há boiGabriel Hermes ressaltou, também, a
preocupação quanto à forma como vem sas de valores. Isso implica em custos elesendo tratada a região amazônica, em vados para o porte dessas empresas",
função da transferência de recursos do alertou Gabriel Hermes.
De acordo com o presidente da Fiepa,
Fundo de Investimentos da Amazônia (Finam) para o Fundo de Investimentos do os empresários ped:ram ao ministro do
Nordeste (Finor), quando as opções — pa- Interior a extinção do Decreto Lei, recera empreendimentos no Norte — já ha- bendo como resposta que isso é impossíviam sido realizadas. O fato provocou vá- vel a curto prazo. João Alves garantiu, no
entanto, que assim que for possível manrios protestos por parte de empresários
terá contato com o presidente José Sarney
da região ao presidente José Sarney, que
para anular o ato. Sobre as reformulações
anulou o ato e efetuou a devolução parcial
no sistema de incentivos fiscais, ele afirdos recursos do Finam. Além disso, um
mou aos empresários que o Ministério do
outro fato "que demonstra o descaso pela
Interior tem interesse em ouvir as propôsAmazônia" é a distribuição de menos de
tas de cada região para as futuras modifi1/3 dos recursos destinados à região, encações. Ao final do encontro, os empresao
dobro.
recebeu
Nordeste
o
quanto
rios acertaram formar uma comissão a
O Decreto Lei n° 2.298 também foi disfim de elaborar as novas propostas e volcutido com o ministro do Interior, seguntar a discutir o assunto com o ministro.
do Gabriel Hermes. O Decreto Lei não
Além dos empresários do Norte, particideixa muitas alternativas às pequenas e
médias empresas para usufruírem dos inparam da reunião o presidente do Banco
da Amazônia S/A (Basa), Waldemir
as exigências cocentivos fiscais, já que "impossíveis"
Araújo, e o superintendente da Sudam,
de
são
bradas, pela CVM, "Uma
méou
serem executadas.
general Roberto Klein, além de empresapequena
rios de outras regiões do país.
dia empresa, para usufruir dos incentivos

Mesa redonda debate a Amazônia

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), exsenador Gabriel Hermes, acompanhado
pelo titular da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), general Roberto Klein, e pelo presidente do
Banco da Amazônia S/A (Basa), Waldemir Araújo, participou, na semana passada, de uma mesa redonda com o Jornal do
Comércio e vários jornalistas estrangeiros sobre os problemas enfrentados pela
região amazônica. O principal objetivo do
encontro foi lançar a campanha pela sobedo desenvolvirania nacional em defesa
"porém
de modo a
mento da Amazônia,
conservar o meio ambiente".
O discurso de defesa da região foi proferido pelo senador Gabriel Hermes, que
ressaltou a preocupação de governos, entidades civis e instituições financeiras de
países do Primeiro Mundo com a região
amazônica, pedindo a paralisação de
grandes projetos para a manutenção ambiental. Ele afirmou, no entanto, ser im-

bre uma parcela da região foram consideum desrespeito
radas por Gabriel Hermes "ninguém
mais
à soberania nacional, pois
do que nós tem interesse em preservar o
que é nosso e o que nos traz riquezas".

possível deixar a atual fase de desenvolvimento da região, pois há necessidade de
mais energia elétrica para a criação de
novas indústrias e crescimento de vilas e
cidades.
O ex-senador defendeu as indústrias
como geradoras de empregos e renda,
provocando a expansão do comércio e,
conseqüentemente, o desenvolvimento
ainda,
progressivo das regiões. Ele disse,"com
toser possível explorar a natureza
das as suas riquezas" em benefício do homem, "sem que ela seja prejudicada ou
destruída". "O que não é possível é a paralisação de tudo que está sendo feito em
prol da Amazônia através de discursos
preservacionistas radicais", declarou Gabriel Hermes.
As acusações de que os brasileiros estariam contribuindo para a destruição da
Amazônia através da troca, com organismos internacionais, de parte da dívida externa pela cessão do direito de controle so-

A reunião, realizada na sede do Jornal do Comércio, no Rio de Janeiro, contou ainda com a participação do presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, Fernando César Mesquita; Herbert Otto
Schubart, presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas; Miguel Rodrigues Nunes, presidente de Eletronorte: Paulo Nogueira Netto, membro da Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas; e
Wanderbildt de Barros, presidente da Sociedade Brasileira de Conservação da Natureza, além da técnica do Meio Ambiente
da Fundação Nacional do Índio (Funai),
Sandra de Paula, e do escritor Sílvio
Meira
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FOGÃO NICE

4 queimadores. Controle gradual da chama. Tampa de
cristal temperado a prova de impactos. Trempe resistente, fácil de limpar e manusear. Painel bonito e moderno.
Super promoção à vista

FOGÃO QUANTUM II

6 queimadores. Tampa de cristal temperado
a prova de impactos. Acendímento automático total. Interruptor de segurança no forno.
Exclusivos manipuladores retrateis para maior
segurança.

195,00 ° 4x 82,25

Super promoção à vista

595,00° 4x264,00
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FOGÃO CONCORDE SUPER LUXO
6 queimadores. SISTEMA TURBO FORNO- não precisa virar o assado STOP GAS SYSTEM TOTAL - evita passagem do gás quando fecha a tampa de cristal.
MASCARA BLINDADA- com ela abaixada transforma seu fogão num móvel decorativo. FORNO AUTOLIMPANTE - sistema de limpeza automática do forno.
CHURRASQUEIRA GIGANTE - revestida de material antiaderente. Controle gradual da chama e acendimento automático total.
INTERRUPTOR DE SEGURANÇA no forno.
Super promoção à vista

3 ANOS DE GARANTIA

FOGÃO CAPRICE
4 queimadores. Todo em aço inox. Tampa de
cristal temperado a prova de impactos. Controle gradual da chama. Trempe resistente, fácil
de limpar e manusear. Painel bonito e moderno. Acendimento automático total e interruptor de segurança no forno.
Super promoção à vista

299,00 4x130,50

830,00

3;ANOS'DE:GARAÍ\!TiA

3 ANOS DE GARANTIA
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A marca da evolução.

NOR PREÇO À VISTA» CREDITO IMfcDIATi

3 ANOS DE GARANTIA

(1+3)

A LOJA MAIS COMPLETA DA CIDADE
• 4 ANDARES • AR CONDICIONADO
3 LANCES DE ESCADA ROLANTE subindo e desc.;iuío nn_L4 . ABERTA ATÉ ÀS 20 H INCLUSIVE AOS SÁBADOS
AMPLOS ESTACIONAMENTOS
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O LIBERAL

16 CIDADES

Belém, domingo, 3Q de abril de 1989
"

É possível a recuperação de pastos

»-,_„«„ implantação
imntanttãdeoroiede proje
A_ intensa
tos agropecuários significou um alto
percentual de desmatamento de
áreas de floresta tropical. Muitos
dos pastos, desgastados pelo uso intensivo, vão sendo gradativamente
abandonados em favor de outras
áreas, novamente desmaiadas para
dar lugar a pastagens. A possibilidade de recuperar pastos abandonados
foi o ponto de partida da pesquisa
que a engenharia agrônoma Ima

Mepstadee oo
Vieira, o biólogo Daniel Mepstad
ecólogo Christopher Uhl realizam,
desde 1984, em uma fazenda localizada a sete quilômetros de
Paragominas. „_''¦_
Os primeiros resultados dos experimenlos de campo serão levados
ao conhecimento da comunidade
científica através de um artigo produzido pelos pesquisadores para a
revista ^Ciência Hoje". O LIBERAL
mostra, com exclusividade, as con-

Pesquisadores
dizem qual o
melhor modelo
O melhor modelo para a utilizacão da terra em algumas áreas da
Amazônia continua sendo as pequenas propriedades. Esta é uma das
conclusões do estudo que três pesquisadores vêm realizando em uma
área experimental localizada no municipio de"ÉParagominas. O texto, intitulado
possível evitar a degradação da floresta na Amazônia
Oriental?", traz uma síntese dos estudos realizados até o momento e será publicado pela revista brasileira
"Ciência Hoje". O mesmo artigo,
com algumas variações, será enviado para os Estados Unidos, para publicação no periódico científico
"Ambio".
Os estudos iniciados a partir de
1984 levam a crer, com base em experimentos em áreas-piloto, ser possível regenerar áreas de pastos
abandonadas devido ao uso intensivo. Os pesquisadores acreditam que
definindo algumas espécies de árvores economicamente aproveitáveis
para fins de recuperação da vegetação será possível reaproveitar áreas
abandonadas e dominadas por
ervas.
O documento foi escrito por pesquisadores de duas instituições locais: a engenheira agrônoma Ima
Vieira, do Departamento de Botânica do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), e os norte-americanos
Chistopher Uhl, ecólogo, e Daniel
Mepstad, biólogo, ambos ligados à
Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa) e pesquisadores de universidades nos Estados Unidos.
No texto, os pesquisadores afirmam, com base na avaliação de incentivos fiscais, que os recursos investidos pelo governo brasileiro nos
projetos agropecuários tornaram-se
mais importantes do que a própria
produção. A diminuição dos subsídios oficiais levou os empresários,
donos de imóveis naquele município,
a se desviarem para o ramo da exploração madeireira, como forma
lucro.
de obter
"Análises econômicas sobre as
fazendas de gado na Amazônia indicam que os incentivos financeiros
governamentais e a valorização da
terra são muito mais importantes
fontes de renda para os fazendeiros
do que a produção de carne bovina",
afirmam os pesquisadores. Por cauda tasa da redução dos subsídios e"os
faxa de valorização da terra,
zendeiros de Paragominas se voltam para a venda de madeira, para
financiar a formação e reforma de
pastagens. Em 1987, era necessário
o corte de seis hectares de floresta
para pagar a reforma de um hectare
de pastagem", lembram eles.
Expansão
Segundo os pesquisadores, a ina
dústria bovina continuará
"enquanto a
expandir-se na região
formação de pastagens aumentar o
valor da terra", pela concessão dos
investimentos, pela probabilidade

de venda de madeira e da concessão
de royaltics para a mineração e por
"representar seguro da terra contra
a ameaça de desapropriação para
reforma agrária". Desde 1984, contudo, admitem os pesquisadores, a
vem mudando em Paragosituação "Os
incentivos econômicos
minas:
para dar continuidade à implantação de fazendas estáo desaparecendo. Somente uma melhoria drástica
no rendimento da produção de carne, através de maiores e mais estáveis preços da carne e melhoria na
produção de gramineas poderá tornar a atividade pecuária autosustentável economicamente".
Uma nova vertente é revelada
ainda pela análise econômica da indústria em Paragominas: o crescimento da produção de carvão, destinado a abastecer as empresas de
"refino de ferro" siautadas no sudeste da Amazônia. Todos estes fatores têm levado a uma série de mudanças, constatadas durante estes
anos de trabalho, e permite traçar
uma projeção: o preço das terras eso controle de
tá decaindo e com
"possivelmente engrandes áreas
fraquecendo, mais terras podem ficar disponíveis aos colonos que praticam agricultura migratória."
Pequenos: maior contribuição
A avaliação dos pequenos produtores mostrou suas vantagens:
"Apesar de a
pequena agricultura
também ter provocado degradação
ecológica na Amazônia Oriental, esta, com pouco apoio financeiro e tecnológico, contribui muito mais ao
desenvolvimento regional em comparação com os empreendimentos
pecuários desenvolvidos na região.
Embora ocupe somente 20% da área
dos estabelecimentos rurais, a pequena agricultura é responsável por
68% do valor bruto da produção
agropecuária, 80% da produção regional de alimentos básicos e 82%
dos empregos rurais".
Por estes dados, os pesquisadores consideram que a pequena promostra ser o sistema
priedade
"mais otimista para o desenvolvimento econômico de Paragominas",
métodos destinados
desde que utilize
a prolongar "a produção agrícola
implantada nas pastagens degradadas". A produção dos pequenos agricultores é bastante antiga naquela
área, diz o documento, lembrando
"durante muitos anos os pequeque
nos agricultores têm utilizado o sistema de corte e queima, que na sua
forma tradicional torna-o sustentado: a vegetação florestal, derrubada
em pequenas parcelas, consegue
recuperar-se rapidamente e a força
de trabalho é reposta através de alimentação suficiente e balanceada".
Recuperar pastagens
Na introdução do estudo, os pesquisadores lembram que as fazendas implantadas na Amazônia são
responsáveis pelo desmatamento de
70% da área degradada na região
em sua cobertura florestal original.

vencido.estudo,as
estudo, as fases já venci
clusões
alusões do
das e o estágio atual do projeto. No
geral, os três estudiosos admitem
ser possível recuperar áreas degradadas, utilizando técnicas de baixo
custo, acessíveis aos pequenos
produtores.
A avaliação do uso da terra em
Paragominas feita pelos pesquisadores, a partir de estudos de campo
e utilizando pesquisas anteriores de
les próprios e de outros estudiosos

é de que os
Paulo Kitamura, "MM
como
«j±£tfg£ÍBfà
projetos agropecuários mostram-se
menos rentáveis quando comparados com os usos tradicionais da terra aos moldes da população local.
Eles afirmam que o melhor modelo
para a Amazônia Oriental ainda é a
pequena propriedade e prevêem
que, não havendo alterações no ritmo de desmatamento e abandono de
pastagens, a floresta tropical original dará origem a uma vegetação r!

drica,
**?& dominada por cipós.
de
estudo defende a criação de
O STdffletlriacão
barreiras ecológicas nas áreas de
pastos degradados, que iniciam com
o que eles convencionaram chamar
de "linhas de florestas". Gradualmente, a vegetação retorna e com
,
ela os animais.
E preciso, entretanto, mais do
que técnicas e estatégias para conseguir recuperar pastagens abandonadas, concluem Ima Vieira, Daniel

Mepstad e Christopher Uhl, os dois
norte-americanos. Segundo
últimos
SS^rtSSS?
eles, é preciso que os proprietários
das terras desejem recuperar as
áreas, ao invés de manter o sistema
econômico atual, de criação agropastoril aliado à exploração madeireira. É preciso querer regenerar o
pasto devastado para que as pesquisas passem do âmbito de áreas experimentais para as grandes áreas
degradadas:

u

Com barreiras ecológicas,
deter o fogo e a degradação.
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sadores admitem que pastagens
pastagens deimprodutiva
mostrou-se i-----/i„t;,.a
a pecuária
O ponto de partida da pesquisa
com a regeneração .
gradadas,
coTomando
Oriental.
Amazônia
das
na
sobre recuperação
pastagens
Paragomivagarosa, sejam raras em "Ainda
mo base sete municípios - Conceição
abandonadas é a criação de barreiras
motivo:
o
que
E
explicam
nas.
RedenParagaminas,
Araguaia,
do
regeneraecológicas que permitam a
muitas fazendas tenham falhado, a
ção, Rio Maria, Rondon do Pará, - Sana
continua
ção florestal. Os estudos querem deParagominas
de
economia
tana do Araguaia e Xinguara que
monstrar ser possível incorporar, no
mada
atividade
através
expandir-se
fiode
da
área
total
do
tiveram 94%
sistema de produção agropecuária,
"reduzindo
deireira. Empresas madeireiras garesta alterada, para fins de sustentaespécies arbóreas locais,
nham acesso à floresta usando a
ção da atividade agropastoril, os
as probabilidades destas pastagens
extensiva infra-estrutura viária assoo
to1986,
até
resultados mostram que,
tornarem-se, para sempre, terras inúciada às fazendas".
munisete
tal efetivo do rebanho nos
teis, cheias de ervas daninhas" afirA situação atual pode levar a fiocípios era de 1.808.300, representando
mam os pesquisadores Ima Vieira,
nativa a transformar-se num
resta
45% do rebanho do Para.
Daniel Mepstad e Christopher Uhl, a
"A densidade do gado era de 0,73
ecossistema derivado, onde predomiParade
experiência
da
partir
nem, ao invés das árvores altas, peanimais por hectare, e a produção por
gominas.
formações marcadas por
quenas
considerande
65
era
hectare
especialmenquilos,
texto
No
produzido
"Ciêncipós. Porém, o maior risco continua
"Em
do ô animal inteiro (cabeça, couro e
te para a publicação na revista
sendo o fogo, alerta o estudo:
ossos) ou 22 quilos de carne comesticia Hoje", os pesquisadores admitem
regisserrarias
de
300
mais
havia
1986
vel (dados inéditos do Frimapa).
descartada
que esta opção pode ser "porque
tradas no município, de 27.000 quiloainComparando a produção de carne
por muitos fazendeiros,
metros quadrados. Sendo uma exregião,
na
terra
da
usos
outros
com
do
gado
.Embora não neguem a possibilidade da que muito pouco de peso
ploração seletiva, os madeireiros tida
terra
uso
o
degrapepara
observa-se que
de haver, cientificamente, alternati- - possa ser obtido com o pasto já
ram em média só quatro árvores por
sob
é
improdutivo
quaisquer
cuária
vas para a reposição de cobertura dado, este pode ser usado para suporhectare. Em uma área de estudos,
de
a
exemplo,
Por
produção
aspectos.
utilização de te de animais, enquanto pastagens
florestal através da"melhor
26% das árvores adultas foram derruvezes
setenta
é
hectare
farinha por
adapta- melhores são formadas ou restécnicas de manejo
badas ou danificadas para extração
e
animal
maior do que a pprodução
das às condições da região e mais t_-ur__ci__s"
de 1% das árvores".
20
é
até
e
milho
assegua produção de feijão
A plantação de árvores,"ativos
cuidadosas", conforme apontam aiCampos inúteis
Além disso, uma só ármaior.
vezes
eles,
"Florestas exploradas, ficam em
ram
papastos
garantiria
guns estudos já realizados pela Em- ra forragem, sombreamento ou sude castanha,
manejada,
bem
vore,
brapa, o objetivo da pesquisa de Ima
estado propenso ao fogo porque têm
Vieira, Daniel Mepstad e Christo- primento de nutrientes, se eles (progrande quantidade de detritos secos
estiverem convencidos que
no chão da floresta e freqüentemenpher Uhl é demonstrar que a degra- dutores)
o
mais
benefícios
estes
que
pesam
dação das pastagens é o processo fite fogo ateado às pastagens de Paradiz
árvores,
As
implantação".
de
custo
de
nal da
destruição da floresta.
gominas penetram nesse emtipomateregeneração
a
"Identificamos
facilitam
os usos da terra o documento,
ecossistema alterado, rico
na
Especialmente
natural do pasto.
incêndios
rial combustível. Repetidos "residual",
que produzem degradação, desentorna autoprodução, que se"alta
matam árvores da floresta
volvemos estratégias de baixo custo, pequena
diverside
sistemas
baseados em informações biológi- sustentável
abrindo ainda mais o dossel da florescom significativa participação
ta e favorecendo o crescimento de arcas, para acelerar a regeneração da dade,
arbóreos e arbustibustos, gramineas e ervas. Não,
floresta na paisagem degradada e de componentes
de pousio enriquesabemos o futuro destas florestas,
concluímos com a discussão de co- vos, seja na forma rendem
produtos
por árvores que
mas observamos que muitas delas
mo estas estratégias podem ser im- cido
comercializáveis como madeiras fruno
doeles,
são invadidas por cipós que brotam
explicam
plementadas",
tos, seja na forma de culturas perenes
vigorosamente após o fogo. Por esta.
cumento. No decorrer dos trabalhos ou na consorciação de árvores
e arrazão achamos que muitas destas fiode campo, os pesquisadores foram bustos com culturas anuais".
restas exploradas poderão ser domi-'
utilizando experimentos para comterras
d»
Concentração
nadas por cipós nas próximas
provar ou negar teses sustentadas
Paragominas existe há 23 anos,
décadas", explicam eles.
teoricamente. Eles já utilizaram vá- com o objetivo de ser um centro de
Múltiplos fatores interagempara
rios tipos de árvores nativas para criação de
gado na região. Os primeios efeitos de "redução de estestar o poder de regeneração dos ros
produzir
vieram de terras
proprietários
tatura, diversidade e capacidade de
pastos degradados e têm alguns re- tradicionais nesta atividade, como
regeneração da floresta amazônica".
sultados parciais que apontam para Goiás e Minas. "O governo brasileiro
O estudo afirma, no entanto, que o
á possibilidade de áreas degradadas encarajou a formação" de pastagens
componente-chave da degradação são
serem
e
uso
incorreto
pela queima
em áreas como Paragominas através
de manejo das fazendas,
as práticas
novamente aproveitadas, usando de incentivos fiscais. Hoje em dia a
"produzem áreas de pastaporque
técnicas de baixo custo, acessíveis concentração de terra é assombrosa.
produzirá 20 quilos de amêndoas begens derivadas, estáveis e altamente
aos pequenos produtores.
neficiadas com 21% de proMetade dos estabelecimentos agroinflamáveis e técnicas de exploração
Na fase atual, os experimentos pastoris possuem até 100 hectares e
teína, versus apenas 22 quilos de carde madeira que deixam a floresta prone com 19% de proteína produzidos
voltam-se a algumas espécies espe- ocupam apenas 3% da área total dos
pensa ao fogo. Nós prevemos que quacificas que possam se estabelecer estabelecimentos, enquanto a outra
num hectare".
se toda a região florestal pode ser
em áreas de pastagem abandona- metade é representada por imóveis
Degradação e regeneração
reduzida a campos inúteis, derivados
recuperar a ve- maiores que 100 hectares, e ocupa 97%
das, ajudando-as a"quebrando-se
O restabelecimento do pasto
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Regene ração depende do proprietário

A sobrevivência das espécies fiorestais em pastagens degradadas e o
combate aos animais que atacam as
plãntulas (mudas de árvores) são os
dois principais obstáculos encontrados para a formação das barreiras
ecológicas em áreas de pasto. Pelos
experimentos de Ima Vieira, Christolpher Uhle Daniel Mepstad, plãntulas
tolerantes à seca possuem maiores
probabilidades de sobrevivência em
pastos abandonados.
Estudando o assunto desde 1984,
os pesquisadores chegaram às seguintes conclusões: ainda que sobrevivam à estação seca, as mudas de
árvores, em pastagem abandonada,
apresenta um crescimento "muito devagar". A média anual do crescimento, para oito espécies estudadas, foi
menor do que 10 centímetros.
0 manejo intensivo das pastagens
faz com que a terra perca praticamente todo o sistema radicular de espécies originais da floresta. Assim, a
regeneração da vegetação exige o
transporte de sementes para as áreas
degradadas, o que acontece, em geral,
através de pássaros e morcegos. O
mevento é considerado um vetor de "11%
nor importância, porque apenas
das espécies florestais da área possuem sementes com características
que possibilitem dispersão pelo vento", concluem os pesquisadores.
Na mensuração da dispersão e
crescimento de espécies em áreas degradadas, o estudo levou em conta a
destruição das sementes e mudas, a
seca sazonal, e a forma aleatória como as sementes são espalhadas no
pasto, o que favorec o seu não florescimento. Segundo eles, o crescimento de árvores em pasto está limitado
ao transporte acidental das sementes
para a área, sendo o número de espécies transportadas, por animais ou pelo vento, muito limitado.
"A capoeira (floresta secundária)
representa uma importante fonte de
sem Ttes de árvores para pastagem

abandonada, e é bem mais ímportante do que a floresta madura", asseguram os pesquisadores, em seus
estudos. A forma como as sementes
são
depositadas, contudo, atua como
"filtro,
eliminando muitas espécies de
árvores que poderiam potencialmente
colonizar as pastagens. Todas as espécies arbóreas, exceto aquelas que
têm pequenas sementes (e que geralmente não são nativas da floresta virgem) não têm vetor de dispersão para
a pastagem".
Formigas
A probabilidade de uma sêmente transportada germinar depende
muito do seu tamanho e dos animais
que habitem a pastagem. Sementes
menores que 0,5 gramas são removidas rapidamente
pelas formigas e
roedores. "Sementes grandes, de casca dura, são mais prováveis de sobreviver na pastagem. Sementes
pequenas, com óleo ou polpa em sua
superfície e sementes carnudas com
casca macia têm poucas chances de
sobreviver para germinar", afirma o
estudo.
Ainda que germinem, as árvores
devem sobraviver até chegar a idade
adulta. Animais de pastagens abandonadas, estudadas em Paragominas,
mostraram predileção por árvores —
entre 30% a 80% das plãntulas arbóreas foram desfolhadas, enquanto que
as gramineas tiveram somente 3% do
seu total atacado. A escassez de água
é outro problema que as árvores encontram para sobreviver, já que concorrem com as gramineas, que
tendem a fazer reduzir a umidade
próximo à superfície do solo.
Sementes
Nos experimentos com espécies
originárias da floresta, os pesquisadores demonstraram que árvores
com sementes grandes, como a taturubá, tem maior probabilidade de
crescimento do que árvores de sêmentes menores, de como a tatajuba. De
cada espécie, foram espalhadas

1.000.000 de sementes. O resultado foi
a germinação de 40.000 plãntulas de
taturubá, e somente 500 mudas de tatajuba.
Os pesquisadores ressaltam, contudo, que sementes grandes difícilmente são levadas naturalmente
para
"Apenas sementes
pastos degradados.
de B. guianensis (tatajuba) têm vetores pelos quais são dispersadas dentro da pastagem. Não conhecemos
espécies florestais que tenham todas
as características necessárias para
invadir, com êxito, as pastagens degradadas", admitem.
A conclusão dos estudos em campo apontam para o fato de que, numa
primeira fase de regeneração de pasespécies potos, somente pequenas
dem florescer. "A medida em que a
vegetação florestal se restabelece
nessas áreas, novos elementos da fioresta deverão entrar como participantes do processo, como por exemplo,
alguns animais de porte médio, que
poderão servir de vetores de sêmentes maiores, e novas oportunidades
deverão surgir para o estabelecimento de outras espécies, em um ecossistema já não tão degradado", prevêem
eles.
Estratégias para acelerar
Entre as estratégias apresentadas para intervir no estabelecimento
de árvores em pastagens degradadas,
estão algumas óbvias, como a do próprio homem servir de vetor para
transporte de semente. Para garantir
a germinação, as sementes podem ser
combatidas
plantadas e as formigas
"Em cada
passo
por envenenamento.
adicional, a probabilidade de sucesso no estabelecimento de árvores na
pastagem degradada aumenta", garantem.
A pastagem abandonada é considerada território 'inóspito" ao crescimento de arvores. Espécies arbóreas
só invadem o pasto naturalmente
a vegetação da pastagem esquando
tá "dilacerada". Em um experimen-
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to de campo, verificamos que o
estabelecimento de jurubeba (Solanum crinitum), ocorreu apenas depois do corte e queima da vegetação
de pastagem. O primeiro passo no reflorestamento da pastagem poderá
ser tocar fogo nela", admitem os pesquisadores.
Embora o fogo possa ser o início
amde um processo de recuperação
biental, o estudo afirma que "incêndios adicionais são indesejáveis, uma
vez que eles podem matar árvores jovens . Assim, eles aconselham que a
a instalapreparação da área inclua"Em
nosso
ção de barreiras de fogo.
sítio de estudo, fizemos barreira para o fogo cortando e matando a vegetação da pastagem até 10 metros em
volta do local", relatam eles.
A saúva é considerada como o
maior empecilho para o estabelecimento de árvores em áreas degradadas. Embora tenham utilizado veneno
para combater o alto número destes
pequenos animais, os três pesquisadores aconselham o uso mais limitado possível de fungicidas. Uma das
alternativas em estudo é a utilização
de outras espécies de formigas em
áreas próximas às das saúvas, para
exterminação natural
que haja uma "cortadeiras",
responsadas formigas
veis pela aestruição das sementes e
mudas.
Espécies selecionadas
Na fase atual de estudo, os trabalhos estão se concentrando na avaliação do resultado de 30 espécies
selecionadas. As melhores avaliações
são obtidas com árvores de sementes
grandes e secas, tolerantes à escassez
de água e à alta incidência de luz. O
objetivo é selecionar espécies que "catalisem o estabelecimento de ampla
variedade de espécies arbóreas nas
pastagens degradadas, que produzam
frutos abundantes por longos períodos
e possam aumentar o input de sêmentes pela atração da avifauna da floresta e capoeira vizinha. O crescimento

rápido de árvores também pode
atrair pássaros"poleiros"
para a pastagem, por
altos para
proporcionar
animais volantes".
Uma das árvores pesquisadas, a
paricá, cresceu dois mertros em área
capinada e"é não fertilizada, e, até o
a melhor candidata pamomento,
ra a tentativa de reflorestamento". O
estudo lembra que o incentivo para
aumenta se as espéplantar árvores
cies são "economicamente ímportantes". O babaçu tem sido considerado
uma boa alternativa, porque suas sementes possuem muito óleo, e as cascas dos frutos podem servir para a
fabricação de carvão; possui sêmentes protegidas por uma camada dura,
invulnerável a muitos predadores e
produz enraizamento profundo em
pouco tempo, com a vantagem adicioà seca. Sua desnal de ser resistente
vantagem: "amadurece muito
vagarosamente, levando vários anos
para formar um tronco, e pelo menos
14 anos para produzir frutos".
Além dos experimentos realizados, a pesquisa observou processos
naturais de regeneração. Na área estudada, por exemplo, uma árvores de
barbatimão de seis metros, germinada aleatoriamente, serviu como núcleo para o crescimento de outras
plãntulas. Num raio de 10 metros, ao
redor da árvore, cresceram 12 novas
espécies e cinco novos brotos. À esta
ocorrência, a que os pesquisadores
o eschamam de "ilhas de floresta",
tudo aponta, ao defender o "grande
potencial que existe para regeneração
florestal, justamente na pastagem dese esgradada. Uma vez que a árvore
tabeleça, os processos de sucessão
natural começam".
é a de
A teoria dos pesquisadores
"torna-se um
que o reflorestamento
processo de iniciação da formação de
ilhas de floresta pelo estabelecimento de árvores que atraem agentes dispersantes e criam condições
favoráveis para o estabelecimento de

plãntulas de espécies arbóreas debaixo do seu dossel ".
Os estudos dirigem-se, agora, para a definição de estratégias que exijam menor capital e recursos
humanos, e maior contribuição de
como a criação de
processos naturais, "Acreditamos
ilhas de floresta.
que
pastagens degradadas podem ser reflorestadas com baixo custo, se nós
aprendermos como catalisar os pro-.
florestal".
cessos de regeneração
O texto "E possível evitar a degradação da floresta na Amazônia
Oriental?" aborda uma questão que
ultrapassa a fase das pesquisas, e passa para a atividade industrial desenOs
volvida na área pesquisada."uma
pesquisadores admitem haver
ampla lacuna entre o desenvolvimento e a implementação de uma estratégia de reflorestamento", atribuindo
a lacuna aos fatores culturais e econômicos. Ainda que as pesquisas
apontem perspectivas promissoras
em relação à regeneração de pastos
degradados, eles reconhecem que a
efetivação destas medidas depende,
em muito, do proprietário das terras.
Se os fazendeiros persistem na estratégia atual de utilizar a floresta como
pasto, ainda que com baixo rendimento, e aproveitam o restante da floresta para extração de espécies
comercialmente rentáveis, a devastação de pasto pode continuar, e até se
acelerar.
As possibilidades, no futuro, vão
depender dos caminhos que a economia daquela região vai percorrer, a
partir de agora. A perspectiva de implementação da indústria carvoeira,
aliada à exploração florestal e à falta de controle das instituições oficiais
ligadas a proteção do meio ambiente'
podem fazer com que esta seja mais
uma, entre várias pesquisas já produzidas, que mesmo apontando resultados promissores, permaneça no
papel, desconhecida ou não utilizada
pelos donos de terra.
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TSE garantiu a convenção doPMDB
Brasília (AG) — Fracassou na
manhã de ontem a primeira tentativa
do grupo moderado, feita pelo deputado Délio Brás (GO), de impugnar a
convenção em que o PMDB escolhe
seu candidato à Presidência da Republica. O ministro Roberto Rosa, do
Tribunal Superior Eleitoral, indeferiu
pedido de liminar ao mandado de segurança impetrado por Délio com dao
objetivo de impedir a realização
convenção.
A ação do grupo moderado, pela
qual não se responsabilizou seu candidato à convenção, ministro Íris Rezende, surpreendeu e assustou a cúpuIa do partido, autora dos dois editais
de convocação da convenção e da eleição em dois turnos cuja nulidade foi
requerida ao TSE. Mas o susto, no inicio da noite de sexta-feira, durou pouco. O presidente em exercício do
PMDB, Jarbas Vasconcelos, recebeu
infonmações de que o TSE não se dispunha a impedir a convenção.
O ministro íris Rezende, que também se revelava surpreso, insistiu em
afirmar que não tinha conhecimento

nem concordava com a iniciativa de de Águas Claras. Apesar de ser a fessua corrente, na qual se envolveram, ta do único candidato identificado
entre outros e além de Délio Brás, os .com o governo, não estiveram presendeputados Prisco Vianna e Nilson tes nem os ministros Carlos SanfAnGibson. Mas íris não convenceu go- na nem o da Previdência Social e nem
vernadores nem o comando partida- qualquer outra autoridade ligada ao
rio de que a ação encaminhada ao presidente José Sarney. Íris — que
TSE tivera curso sem sua declarou-se contrariado com a ação
autorização.
impetrada pelo deputado Délio Brás
— Esse deputado Délio Brás é in- (GO) — passou
boa parte do tempo
timamente ligado ao ministro Íris Re- reunido a portas fechadas discutindo
zende e é um dos coordenadores de o assunto.
— O Íris quer que eu retire. Ou eu
sua campanha — assinalava, por
exemplo, o governador do Ceará, Tas- retiro, ou rompo com ele. — dizia
so Jereissati, que identificava na ten- tranqüilamente o deputado Délio
tativa dos moderados um sinal de fra- Brás, um "irista" de primeira hora.
ministro Íris
Mas, apesar das declarações de
queza da candidatura doigual
a que di- Íris de que não dera seu consentimenRezende, interpretação
vulgavam os Ulyssistas durante a to para a ação junto ao TSE e da confissão do deputado de que levara uma
noite.
"bronca" de seu chefe. O dilema de
A Estrela
A tentativa de impugnação da escolher entre romper com Íris ou reconvenção nacional do PMDB acabou tirar a ação não parecia afetá-lo.
com ou sem o conO certo é
festa oferesendo a grande estrela da
"moderados", sentimento de que,
Íris, a ação que dera
cida ao candidato dos
íris Rezende, e seus convencionais pe- entrada no TSE poucas horas antes dilo governador do Distrito Federal, vidiu os moderados na festa da véspeJoaquim Roriz, na residência oficial ra da convenção.

Quercistas tentaram
todas as fórmulas,
mas nada conseguiram
Brasília (AE) —
Por volta das 16 horas os
por
quercistas deram
"novela"
encerrada a
que prepararam para
fazer do governador de
São Paulo o candidato
de "consenso" à presidente da República.
Orestes Quércia desautorizou qualquer entendimento e fez questão de
levar à mesa diretora
da convenção seu candidato Ulysses Guimarães, apesar da arruaca
do MR-8 nas galerias,
"Quércia,
gritando
Quércia, Quércia".
Tadeu de Lima
.(SP), Marcelo Cordeiro
(BA), Irajá. Rodrigues
(RS), Fernando Bezerra Coelho (PE) José
Costa (AL), entre os
principais organizadores do movimento quercista, estavam desolados no plenário. "Acabou mesmo" — disse
Marcelo. "Não deu" —
afirmou Tadeu. Os quercistas esperavam que
para o segundo turno se
colocassem Ulysses e
"novo
íris, mas o
PMDB", pró-Valdir,
mantinha a expectativa
de classificação do governador da Bahia.
Marcelo Cordeiro,
presenciando a tentativa frustrada de outro
quercista, Irajá Rodrigues, de submeter ao
plenário a proposta de
livre inscrição de candidatos — indeferida pelo
presidente em exercicio, Jarbas Vasconcelos
— observou que o problema não era "É
jurídico,
uma
mas político.
loucura o partido abrir

uma convenção nacional sem um mínimo de
prévio entendimento,
permitindo a livre disputa de facções no pienário" — disse ele,
anunciando seu voto em
Ulysses.
Os quercistas, apesar da recusa do governador paulista, disseram que — a vitória de
Íris Rezende no primeiro turno poderia provocar mudnça do quadro
ainda hoje, com nova investida junto a Orestes
"Se der UlysQuércia.
ses ou Waldir, tudo bem.
Com íris o PMDB não
— obpode ir às ruas"
servou José Costa.
Para os quercistas,
o apoio formal do vicegovernador Almino
Afonso a Waldir Pires
representou, também,
"o rompimento do vice
com o governador de
São Paulo' — já que
Quércia fechou com
Ulysses.
Durante boa pafte
do dia de hoje, governadores e parlamentares
quercistas não conseguiram convencer Orestes Quércia a sair candidato, muito menos convencer Ulysses a desistir. O secretário de governo de São Paulo, Roberto Rollemberg, confirmou: "Os governadopres até que tentaram,
pedindo a Quércia para
examinar a viabilidade
do lançamento de sua
candidatura. Ele disse
sua posique mantinha
ção — não disputar e
continuar apoiando
Ulysses. Então,
acabou".

Senhor Presidente,
Senhores Deputados.
O assunto que me traz a esta tribuna
é da maior gravidade, porque revela a
existência e a predominância, ainda, em
certas partes do Brasil, de um tipo especialmente maléfico de política governamental, aquele que permite a um só
homem investido de poder e arrogância,
ou no máximo a meia dúzia deles, colocar
em risco o crescimento de uma região
inteira.
Tanto mais grave porque essa região
ocupa mais da metade do território brasileiro, e hoje se constitui na esperança da
redenção econômica brasileira, e na garantia de que em alguma parte do mundo
a nutureza sobrevive.
É nesse imenso pedaço do Brasil, a
Amazônia, cujas riquezas naturais enchem de cobiça o mundo inteiro, que se
pretende relegar ao terceiro plano aa aspiração econômica, solapando nas suas
bases os projetos de desenvolvimento da.
região. Esse ataque vil, traiçoeiro, não parte de nenhum misterioso organismo internacional que pretensamente queira
defender o nosso ecossistema. Parte de um
brasileiro, que antes de brasileiro prefere
denominar-se nordestino, ou ainda preferencialmente, de sergipano, porque para
sua mente convulsionaaa, pelo que entende ser a defesa de sua região — mas que
não passa de uma defesa de seu curral
eleitoral — olhar o Brasil como um conjunto é impossível. Observar que o país precisa de autonomia dos Estados mas,
também, da harmonia entre eles, é para
ele demasiada abstração, que não se pode exigir de uma cabeça tão estreitamente ligada a interesses tão pequenos.
E o pior é que falamos de um Ministro de Estado, com responsabilidade de geo
discernimento,
renciar,
com
desenvolvimento dos Estados mais carentes do país: o Ministro João Alves Filho,
do Interior. E um extremo contra-senso
atribuir a um homem de tão curtas idéias
e tão acanhado raciocínio a responsabilidade de harmonizar o desenvolvimento de
regiões como o Nordeste, Norte e CentroOeste, com o das áreas mais desenvolvidas do país.
Não pode haver outra explicação, que
não seja psicológica, ou patológica, para
as atitudes que vem tomando o Ministro
João Alves. Elas são reveladores dos danos que podem causar a combinação de
mediocridade com a megalomania, do
egocentrismo com o complexo de justiceiro,
do regionalismo mais rasteiro com o
"status"
ministerial.
Não há outra explicação para a grotesca intervenção decretada na Superinra a questão, os governatendência do Desenvolvimento da
de
dores
deixaram
Amazônia — SUDAM, no dia 11 de abril
avaliar as condições jurícom o afastamento do Superintendente
dicas, uma vez que a conHenry Kayath. O Ministro do Interior Dr.
venção teria início em
João Alves fê-lo com bases em premissas
levianamente levantadas por uma comispoucos minutos e o prasão formada por homens de sua confianzo para registro de cança, meros sequazes que, ao final dos
didaturas se esgotara na
trabalhos, confessaram-se incompetentes
noite anterior. Depois de
para chegar a alguma conclusão que pulonga discussão, concluidesse ser levada a sério.
se que não havia como
Provar, a comissão não provou nada.
uma
solução,
já
propor
Mas conseguiu produzir um relatório, enque ela teria de passar
tregue ao Ministro no dia 31 de agosto do
ano passado, vejam bem a data, em que
pela renúncia dos candidatos, que se mostavam
faz uma série de acusações que não se sustentam em dados concretos, conforme seus
irredutíveis.
Com o impasse, os
próprios membros admitem ao sugerir o
prosseguimento dos trabalhos da comisgovernadores não se ensão. Senão vejamos.
tendiam. O governador
Além de conter grosseiros erros técde Pernambuco, Miguel
nicos, sendo capaz de encontrar espiral asArraes, por exemplo, não
cendente numa projeção linear por
assumiu publicamete
grafico, o relatório apenas confirma passeu apoio a Quércia, caso a passo a total fragilidade dos seus arso fosse o candidato,
gumentos que, aliás, não se constitui
"Não
esquivando-se:
me
sequer em argumentos, mas apenas ilameto nisso. Estou preoções e suposições.
A comissão afirma que ouviu em São
cupado com as questões
Paulo empresários da Associação Brasifundamentais do país..
Ieira de Investidores em Projetos Incentivados, cujas audiências "foram totalmente
Sem propostas e resultaineficazes", conforme palavras textuais do
dos concretos, os parlarelatório. Confessa ainda não ter ouvido
mentares waldiristas que
nenhum funcionário da SUDAM, órgão enentravam e saiam num
volvido nas investigações, e pior, que volgrande movimento no satando de "mãos abanando" a Brasília, a
do
Hotel,
chegaram
comissão foi buscar orientação com o Seguão
a brincar: isso aqui é hocretáro Geral do Ministério do Interior. Ou
seja, além de inepta e incompetente, a coje o novo Instituto Israel
missão não tinha a menor autonomia. DiPinheiro, numa referênrígidas para os interesses pessoais do Sr.
cia aos dois dias de reuJoão Alves e partindo de um objetivo prénião dos governadores
concebido, as conclusões do relatório foem Brasília, semana
ram, nada obstante, distorcidas e inócuas.
em
a
situapassada,
que
Esse ponto do relatório desfaz qualção do PMDB não
dúvida a respeito dos verdadeiros obquer
evoluiu.
jetivos da comissão: atacar e difamar a
— Conversa, converSUDAM, sob qualquer pretexto. Chama a
sa... Isso é ridículo — deatenção o fato da comissão ter sido constitulda por elementos de origem pessoal c
sabafava o ex-prefeito de
funcional vinculada à região nordestina.
Curitiba Roberto ReTodos eles comprometidos em defender
quião.
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Brasília (AJB) — Qualquer
tentativa de impugnar a convenção nacional do PMDB para a escolha de seu candidato à Presidencia da República está fadada ao
fracasso, segundo constatação feita por parlamentares que sondaram, com a discrição necessária,
alguns dos sete membros do Tribunal Superior Eleitoral que é formado por três juizes do STF, dois do
Superior Tribunal de Justiça e dois
advogados nomeados pelo Presidente da República.
As convenções partidárias já
eram, por natureza, autônomas,
mas tiveram sua autonomia reforcada pela Constituição vigente,
reza, no parágrafo Io do artigo
que "É
assegurada aos partidos po17:

safio a normas constitucionais ou à
norma legal votada especificamente j>ara determinada convenção. Nao é, segundo entendimento
de juizes do TSE, o caso da votação
em dois turnos para a escolha do
candidato do PMDB, nem outros
casos de eventual nulidade que
vem sendo aventados por partidarios de Íris Rezende e de Ulysses
Guimarães. Em tese, a convenção
pode tudo.

liticos autonomia para definir sua
estrutura interna, organização e
funcionamento, devendo seus estatutos estabelecer normas de fidelidade e disciplina partidárias";
A Constituição de 1967/69 dis"organização e o funpunha que a
cionamento dos partidos políticos
serão regulados em lei federal", o
que fez com que as convenções, até
outubro último, ficassem tolhidas,
em sua autonomia, pela Lei Orgânica dos Partidos Políticos.
Como comentou um dos juizes
do TSE, não há nada na Constituição vigente, nem no direito ordinário existente, nem no previsto que
possa turbar a autonomia de uma
convenção nacional. Só seria possível a impugnação em juízo de um
evento prtidário, no caso de um de-

Exemplo concreto de que a
convenção do PMDB em curso é
autônoma: o TSE não enviou nenhum observador à convenção,
embora a Lei Orgânica dos Partidos Políticos preveja a presença de
um observador do Tribunal nas
convenções nacional.

Sonho (torpe) do ministro JI Alves
acabar co ma Amazônia

Nem os governadores
se entendiam quando
discutiam a unidade
Brasília (AG) — A
menos de 40 minutos para a abertura da convenção do PMDB, governares do partido — onde o
ausente era o governador
de São Paulo Orestes
Quércia — interromperam uma reunião na suite 1006 do Hotel Nacional
em Brasília, para fazer o
que seria a última tetativa de evitar o racha: cobrar
uma
resposta
definitiva de Quércia, sobre sua candidatua.
Convencidos de que
só o governador de São
Paulo poderia unir o partido, o grupo de oito designou Moreira Franco,
do Rio, e Tasso Jereissati, do Ceará, a irem ao
aeroporto dizer a Quercia que ele, ao lado de
Ulysses Guimarães e
Waldir Pires, era o responsável pela desagregação do partido que poderia ter implicaçaoes políticas mais sérias.
A pessoa para se
candidatar tem de dizer.
Não pode é atrapalhar —
disse Tasso, ao sair para
um encontro com Quercia.
O Quércia está fora? Eu não sei disso —
disse Simon, que chegou
iser sondado na reunião
ios governadores como
jma alternativa. Recuíou alegando seu com>romisso
com
o
leputado Ulysses Guinarães.
Preocupados com
ima solução política pa-

Sob o amparo da Constituição
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regioseus pequenos e tacanhos espaços"chefe",
nalistas e ansiosos por agradar o
o "dono da verdade" de plantão, num dos
mais importantes Ministérios da Repúblireduzido a um Minisca, que vem sendo"particular",
uma ação
tério "pessoal" e
entre amigos e lambaios do Sr. Ministro.
Vemos ainda que, embora fazendo alusoes à ilegalidade nas operações da Sudam, o relatório não cita qualquer diploma
legal, qualquer artigo, ou dispositivo que
tenha sido infringido. Embora afirme haver indícios, não aponta qualquer prova.
Assim, a comissão concluiu apenas ter levantado indícios — e qualquer cidadão medianamente inteligente sabe que, quando
se quer, encontram-se indícios de qualquer
coisa em qualquer lugar.
Pretendendo ser sutil, a comissão
perde-se em indagações recheadas de insinuações malévolas, quando não desçamba pura e simplesmente para a difamação.
E chega a ser risível quando afirma,
textualmente, que. "pela importunidade,
quer pela incompetência na espécie, o mérito deverá ou poderá ser analisado por especialistas e juristas na legislação de
incentivos".
Seria recomendável que o Ministro
João Alves procurasse escudar-se em assessores capazes de sofismar com um pouco mais de talento...
Mais ou menos à época da data desse
relatório, começava, em 25 de julho, um inquérito policial conduzido pela Superintendência Regional do Pará da Polícia
Federal. Concluído em 21 de março deste
ano, portanto há pouco mais de um mês,
o inquérito chegou a resultados objetivos,
isentando a SUDAM de maneira categórica.
Na sua análise conclusiva, o relatório
da Polícia Federal afirma, ipsis literis:

Conclusões da PF
'.'O pressuposto do instituto do inquérito policial é reunir indícios e determinar a
autoria de pratica delituosa, objetivando a
propositura da ação penal e aplicação da lei.
Nada mais do que isso, em regra geral.
E foi dentro dessa filosofia que esta
peça apuratórià sofreu sua instrução,
abstraindo-se de qualquer princípio que não
fosse o de polícia judiciária.
Ex-positis e pelas provas testemunhais, documentais e circunstanciais que foram carreadas para o bojo dos autos,
chega-se fatalmente à conclusão de que o Sr.
Joaquim de Jesus dos Anjos Bittencourt,
sentindo-se prejudicado em seus negócios
empresariais com a sustação de recursos
provenientes do Finam, em lace de apresentação de documentos falsos, ingressou com
representação contra os dirigentes da Superúitendência do Desenvolvimento da Amazônía - SUDAM, acusando-os de envolvimento
com corretores e escritórios de venda de incentivos fiscais da União Federal, na transação denominada artigo 17.5.
0 órgão desenvolvimentista regional,
por seu Superintendente Henry Checralla
Kayath, não nega a prática do artigo 17.5, fazendo um histórico de sua adoção, onde alega a finalidade de incremento da alocação
de recursos para o Finam, em benefíoio da
Amazônia.
Foram ouvidos os corretores e proprietários de escritórios de corretagem de incentivos fiscais que foram mencionados, não
se comprovando e, a bem da verdade, nem
mesmo se vislumbrando qualquer indício de
envolvimento com o corpo diretivo da SUDAM, objetivo primordial da instauração
deste inquérito policial.
—Ficou, isto sim, patenteado que o emBittenpresário Joaquim de Jesus dos Anjos"Feola",
court, também conhecido por
praticou, em tese, o delito tipificado no art.
304, do Código Penal Brasileiro, nâo sendo indiciado nestes autos, já que fora do inquérito policial n? 038/88-SR-PÀ, devidamente
encaminhado à Justiça Federal, cujo relatorio se encontra, em fotocópia, às folhas
281/284 destes autos.
A prática denominada de artigo 17.5
e atribuída ao Senhor Superintendente da
SUDAM, conquanto não esteja expressamente prevista na lei que rege a matéria, não restou provado, data venia, que tal
procedimento seja ilícito e tenha causado
prejuízo à União, quer aos seus cofres, quer
aos seus serviços e interesses, tanto que a cúpula diretiva da SUDAM não foi afastada,'
conforme propôs a comissão do Minter, cujo
relatório, as folhas 248/257, é categórico e definitivo quando se refere à sugestão de constituição de comissões de inquéritos'
administrativos para melhor levantamento
do fato'denunciado e a responsabilização
ao^ministratívo-funcional, civil e penal dos
envolvidos".
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Entretanto, haveria que se escolher a sa fúria, que seria santa de tão ingênua se
conclusão que se encaixasse nos objetivos não fosse maligna por seus resultados friapreviamente traçados, que eram a de acu- mente calculados, o Ministro não poupou
sar o Superintendente Henry Kayath, des- nada, desrespeitando a alta função que
moralizar a SUDAM às vésperas das exerce. Há alguns meses o Ministro vinha
opções de investimentos das empresas por fornecendo informações com calúnias è diocasião do Imposto de Renda e desviar os famações à imprensa criando um clima
recursos do Fundo de Investimento da
que levaria a concluir sobre a provável deAmazônia para o Fundo de Investimento missão do Superintendente, dependendo
do Nordeste.
apenas do Presidente José Sarney, o que
Para tanto, o Ministro do Interior não não é atitude de um homem digno, que dise deteve sequer diante de um documento rá de um Ministro de Estado.
Ao mesmo tempo, o Ministro do Intepolicial produzido por um órgão subordinado ao Ministério ao qual são afeitas es- rior agia de má fé contra os interesses da
sas questões, o Ministério da Justiça.
Amazônia. No final do ano passado, como
A ação do Sr. João Alves desconheceu parte de sua ofensiva, com um passe de
e desmoralizou o relatório do Departamen- mágica, bem a seu estilo, desviou cerca de
to da Polícia Federal, documento relevante 14 bilhões de cruzados do Finam para po
e bem instruído no qual se relatam inúme- Finor. Era, àquela altura, o ensaio dos golras tomadas de depoimentos e exaustiva pes que o Ministro João Alves estava ardo infame mando contra a SUDAM.
prova documental, ao contrário
relatório de sua comissão "particular" de
Qual a desculpa para mudança subisindicância, que confessadamente aponta ta de recursos de um Fundo de Investimen"a
sugestões
título precário". Agiu de for- to para outro? Nenhuma, a não ser a
ma leviana o Sr. Ministro, somos forçados confissão tácita de incompetência de oua concluir, pois seu compromisso jamais tro órgão de desenvolvimento regional de
foi com a verdade. Como deveria agir um encontrar soluções para carrear recursos
homem digno e honrado, como deve ser dos investidores para projetos da região
um Ministro de Estado, diante das conclu- Nordeste. Asssim, como sempre, acionasoes definitivas de um inquérito policial, se o mecanismo paternalista e, podemos
de interesses pessoais,
que isenta de responsabilidade, um seu su- desconfiar, o jogo
bordinado? Como agiu o Sr. João Alves?
e o Ministro de "plantão" e "amigo" corre
Pois bem, no dia 11 de abril, houve a a proteger seus apaniguados ou obedecer
intervenção do Ministério do Interior na a voz de comando de seus donos.
SUDAM, afastando-se o Superintendente
Como resultado de formidáveis presHenry Kayath e instalando-se em seu lu- soes' nordestinas encabeçadas por Sergigar um militar, o General Roberto Pinhei- pe, o Presidente finalmente cedeu,
ro Klein, um homem que, pela sua patente
a João Alves a cassação de
enry Kayath, a segunda sofrida por ese suas funções interventoras, parece ter g:rmitindo
afinidades hastante claras com as idéias se médico paraense. A primeira foi na dido falido regime militar, aliás, tantas afi- tadura de 64. Aliás, já havia mencionado,
nidades quanto o Ministro João Alves, que os métodos continuam parecidos, com
serviu fielmente àquele regime que hoje, uma minoria a mandar, escudada no fato
apesar dos tempos de transição, não con- de se julgar acima do julgamento soberasegue abandonar os antigos métodos.
no da Nação. Na verdade a festa que o Sr.
De que acusa afinal, o Ministro e sua João Alves e seus sequazes estão a fazer
camarilha, a SUDAM e seu Superintenden- com o dinheiro do povo, nos relembra uma
te? Acusam-nos de serem competentes e, passagem de nossa História, especialmencom competência e profissionalismo, te- te o Baile da Ilha Fiscal: enquanto os parrem conseguido melhorar sensivelmente tidários do Sr. Ministro festejam, as bases
o desempenho do órgão na área de invés- de um novo sistema político se levanta, e
timentos. Eles são acusados de ter, sabia- só a miopia política os impede de ver isso.
- Daí a essa interferência absurda, a esmente, encontrado um meio através do
Decreto-Lei 1.376/74upelos artigos 17 e 18, sa traição indecorosa, foi um passo bastanuma margem de opção para o empresaria- te curto. Não se levou em conta nenhuma
do que desejasse aplicar as deduções do das regras mas comezinhas do relacionaseu Imposto de Renda no desenvolvimen- mento democrático. Pelo contrário, tudo
to da região. Sem incorrer em qualquer ilí- foi urdido na mais completa escuridão.
cito ou causar prejuízo à União, como Não houve a mínima consideração com a
comprovou o inquérito da Polícia Federal, Amazônia, com a sua gente e com seus lia SUDAM passou a combinar os pressu- deres e governantes. Principalmente não
postos dos artigos 17 e 18 para atrair mais houve satisfação com relação ao Governainvestidores para a Amazônia, a região dor Hélio Gueiros, legitimamente eleito peque, volto a repetir, é hoje depositária das lo povo paraense, um fiel soldado do
maiores esperanças econômicas do Bra- PMDB, um fiel defensor do governo fedesil num futuro bastante breve. Só que há ral, o governador a quem, até à véspera da
quem não goste dessa idéias, apenas por- intervenção, Brasília tratava com as maiores deferências. Talvez para tornar mais
que possui idéias estreitas.
rude e duro o golpe. Mas existem homens
Trata-se apenas de um mecanismo on- que como amigo são ignorados. Veremos
de entra em jogo a regra do livre merca- em outra situação o que pode ocorrer.
do, na negociação de papéis, de maneira
A Amazônia e, em particular, o Pará
perfeitamente lícita, onde a SUDAM não estão indignados. Não porque acreditam
toma parte.
que devam defender privilégios regionais.
Pelo artigo 17, o investidor que não Pelo contrário, justamente porque acham
Delitem projeto aprovado pelo Conselho
que privilégios não devem existir a não ser
berativo da SUDAM faz opção pelo Finam. para desfazer as desigualdades gritantes
Pelo artigo 18, o investidor pode aplicar as entre uma região e outra no Brasil. Atadeduções do Imposto de Renda em proje- car a SUDAM por ter obtido, por meios
tos próprios. Esse duplo mecanismo fez próprios, sem ajuda do governo federal e
com que, ao longo do tempo, as opções dos com a oposição ostensiva do Ministro do
investidores que não possuem projetos pró- Interior, mais recursos para o Finam só
prios despencassem vertiginosamente, re- pode ser atitude idealizada por mente
duzindo de maneira insuportável os doentiamente apegada à política de mais
recursos do Finam para atendimento de baixa categoria, ou, repetimos, por pessoas que buscam desesperadamente gapequenos projetos.
Ao contrário, o artigo 18 fez florescer rantir seus ganhos pessoais.
interesses,
criando
um terrível jogo de
É sintomático que a intervenção, sem
uma casta de privilegiados, donos de mi- nenhuma base legal de sustentação, tenha
rabolantes e fantasiosos projetos. O resul- ocorrido agora, no período da declaração
tado foi o total descrédito da SUDAM de Imposto de Renda de pessoas jurídicas.
durante vários anos.
E quando as empresas fazem suas opções
Já pelo que o mercado convencionou pelos investimentos regionais. Levanta-se
chamar de artigo 17 e meio, as empresas uma grossa poeira de dúvida sobre a SUoptantes pelo Finam, através do artigo 17, DAM e, ardilosamente, tenta-se impedir
passaram a negociar, como faculta a Iegis- que recursos sejam investidos na Amazôlação, os seus Certificados de Investimen- nia. Tudo muito claro. Tudo claramente sutos, fortalecendo diretamente as suas jp,
Tudo
traiçoeiro.
desonesto,
próprias opções e indiretamente o Fundo. devidamente orientado para manter a
O mecanismo, técnica, moral e legal- Amazônia carente de resursos, na perifemente correto, trouxe de volta a credibili- ria, apenas como depósito de riquezas, um
dade do Finam junto aos investidores almoxarifado de recursos naturais...
comuns e os que detêm projetos próprios.
Mas o Pará recusa esse destino.
Os optantes pêlo artigo 17 passaram a coEsse destino traçado pela perspectinhecer os destinos dos incentivos alocados. va limitada de um homem de visão liOs resultados são palpáveis. Entre ja- mitada.
neiro de 87 e fevereiro de 88, os CertificaA Amazônia é grande. Não cabe na
dos de Investimentos do Finam imaginação de cabeças muito pequenas...
valorizaram 78,5 por cento. Até 85, a SUDAM por escassez liberava recursos para
apenas 20 por cento dos projetos aprovados. Atualmente, atende mais de 50 por
* Discurso proferido pelo deputado federal
cento.
O resultado foi que se conseguiu rever- Arnaldo Moraes Filho (PMDB-PA) na Câmara
ter um quadro de extrema dificuldade da Federal, na sessão do dia 27 de abril de 1989.
SUDAM, causando profundo desconforto
ao Ministro do Interior. Tomado de imen-
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apostam tudo nos discursos
Candidatos
Governador
só observa
os trabalhos

Brasília (da Sucursal) — Dos convencionais peemedebistas do Pará, só
quem não apareceu até as dezenove
horas foi o ex-prefeito Coutinho Jorge.
Assim, deverá votar o primeiro suplente, João da Cruz.
O ministro Jader Barbalho e o governador Hélio Gueiros votaram e permaneceram algum tempo apenas
observando os trabalhos, após almoço
com todos os convencionais paraenses
numa churrascaria.
o deputado Asdrúbal Bentes foi o
único deputado do Pará que falou, da
tribuna, escolhido
pela chapa unidade.
Disse que a "unidade do partido precisa ser preservada".
Mostrou a luta do PMDB pela democracia, ao longo de todos estes anos
fase final de transição
e que, agora, na "precisamos
mais do
democrática,
que nunca de união das forças do
PMDB. Não nos dispersemos, conforme já pregava Tancredo Neves, porque
somente com a união de todas as foras
ças poderemos não apenas asvencer
eleições
convenções mas também
de 15 novembro".
Fez apelo para que esta luta democrática se encerrasse, "aqui no âmbito do partido e que, depois, todas as
tendências se unissem porque, afinal,
a sociedade brasileira, não só direita
como esquerda, é constituída de todas
as tendências.
Á reportagem de O LIBERAL, o
deputado Asdrúbal Bentes revelou sua
a respeito do primeiro turimpressão
no: "Hoje (ontem) deve dar íris Rezende e, depois, Ulysses Guimarães.
Amanhã (hoje), dependerá da noite de
hoje. Com as negociações que estão havendo, o grupo de Alváro Dias, se não
entrar logo em segundo lugar, amanhã
apoiarão íris Rezende".
Falando à reportagem, o deputado Arnaldo Moraes disse que "a convenção era uma demons tração de
coesão do PMDB. É um partido democrático mesmo. Isso é que é democracia. O fato de haverem quatro
candidatos a candidato, longe de parecer uma desorganização ou desunião,
era a prova de fortalecimento do par"tido.
E o candidato que sair daqui,
acredito, virá a ter de fato o apoio de
todo o PMDB. tudo indica que no primeiro turno será íris Rezende. O segundo turno vai depender do pessoal
dos outros partidos como vão se comportar. Mas acredito que Íris Rezende
vai ganhar".
0 deputado Carlos Vinagre permaneceu, durante todo dia, entrando
pela noite, junto à tribuna dos oradores, mas não se manifestou.

Waldir Pires
reafirma que
não desiste

Brasília (AJB) — Depois de uma
convencionoite de "mapeamento" dos
nais do PMDB, quando o "staff" de sua
candidatura chegou a conclusão de
que seu nome poderia receber 292 vo-o
tos no primeiro turno da convenção,
governador da Bahia, Waldir Pires,
acordou ontem com os governadores
Moreira Franco e Newton Cardoso batendo à porta para pedir que retirasse sua candidatura e apoiasse o nome
de Orestes Quércia. Waldir, mantendo
o argumento que apresentou todas as
vezes que este problema chegou à sua
frente, pediu que Moreira e Newton só
retornassem a seu apartamento com
essa proposta depois de obterem a palavra empenhada do deputado Ulysses
Guimarães de que também abriria
mão da disputa.
A confiança de Waldir Pires tinha
um motivo forte: o vice-governador de
São Paulo, Almino Afonso, enquanto
Moreira e Newton conversavam com
o governador da Bahia, enviava um
emissário até o apartamento de Ulysses, na Superquadra, Norte 302, informando que havia decidido apoiar o
governador da Bahia, desistindo do
próprio Ulysses. Eram o troco de Almino por Ulysses não ter permitido o
surgimento de Quércia, uma cândidatura que interessava diretamente ao
vice-governador paulista, que nos últimos meses foi um dos principais fiadores dos esforços para fazer o chefe
do executivo paulista candidato do
PMDB.
candidato do chamado grupo
"NovoO PMDB",
que inclui nomes como
os dos senadores José Fogaça, Nelson
Wedekin, Márcio Lacerda e os deputados Antônio Brito e Joaci Góes, principal financiador de sua campanha,
voltou a afirmar que se o vencedor da
convenção for o ministro íris Resende
abre dissidência no partido.
seu
"Se grupo
o PMDB ficar refém do Palácio do
Planalto não merecerá viver", repetiu
a frase que escolheu para explicar sua
posição no caso de vitória de íris.
Álvaro resiste

Brasília (AG) — Durante toda a
manhã de ontem, o governador do Paraná, Álvaro Dias, resistiu ao assédio
dos governadores para abrir mão dos
cerca de 80 votos de apoio à sua candidatura. Passaram pela sua suite no
hotel, entre outros, os governadores
Newton Cardoso (MG), Tasso Jereissati (CE) e Waldir Pires (BA), além
de grupos ligados a Ulysses Guimarães. Apesar de educado e atencioso,
todos receberam a mesma resposta de
Dias: "Vou à convenção de qualquer
maneira. Só renuncio a minha candidatura por vontade própria", repetia o
candidato, reiterando sua posição de só
abandonar a convenção se Orestes
Quércia for candidato. Dias recusou
também uma eventual composição
com íris Rezende, feita pelo próprio
ministro.
Ao contrário da maioria dos politicos, Álvaro Dias não circula pela cidade desde a sexta-feira à noite. Ontem
pela manhã, depois de uma rápida reunião com os convencionais que o
apoiam, trancou-se em seus aposentos
para redigir o discurso.

Populares aplaudem Ulysses GUimarãcs, à saída de sua residência

Guerra na propaganda
Brasília (AE)—A manhã ensolarada de Brasília dava idéia de
festa. E vendo as centenas de automóveis que, desde as primeiras
horas, se dirigiam pelo eixo monumental até o Congresso Nacional,
tinha-se a sensação de que tudo
estava mesmo pronto para uma
grande festa. Em cada poste, em
caibros de madeira fincados no
gramado dos jardins, faixas predo PMDB. Só
gavam a unidade
"catalisadores" desque os nomes
sa unidade eram vários: íris Rezende, Waldir Pires, Álvaro Dias,
Ulysses Guimarães (os quatro
candidatos inscritos) e principalmente Orestes Quércia, que sequer estava inscrito para receber
votos na convenção.
Aliás, em matéria de ostentação de poder econômico, três poíris
li ticos brilharam: o ministro
"conserRezende, candidato dos
vadores", o governador da Bahia,
Waldir Pires e, correndo por fora
mas ganhando disparado dos demais, o não candidato oficial Orestes Quércia. Diante do prédio do
Congresso Nacional, onde os balões vermelhos de Waldir Pires
contrastavam com os brancos de

CUT envolvida em
briga de rua com
membros do MR-8
Brasília (AG) - Na festa do
PMDB a Central Única dos Trabalhadores (CUT) se fez presente para combater os governadores
candidatos e dar o molho para a primeira briga de rua, com os militantes do Movimento Revolucionário 8
de Outubro, o MR-8, grupo de esquerda que defende a candidatura
de Orestes Quércia. A briga entre os
aconteceu por volta do meioia, sob a cúpula da Câmara, num
§rupos
dos acessos para a galeria, e só acabou com a intervenção da Polícia
Militar.
Viemos de São Paulo, Minas
Gerais e do Espírito Santo pedir
atenção para o ensino e denunciar
os governadores do PMDB que, embora candidatos, nos Estados não
atendem às necessidades na área de
saúde e educação — informava Rosali Santana, de Minas Gerais, militante da CUT e integrante da
União dos Trabalhadores do Ensino.
A festa aqui é do PMDB, vocês não têm o que fazer aqui — reclamava um dos líderes do grupo
quercista, que se identificava como
servidor do gabinete militar do governador Moreira Franco e que pedia a intervenção policial para
afastar os petistas; da área do Congresso.
Enquanto o incidente era contornado os dois grupos brigavam
com suas tradicionais palavras de
ordem: "PMDB, pior que Pinochet",
gritavam os petistas... "PT ladrão,
a serviço do patrão", respondiam os
quercistas do MR-8.
O incidente entre os militantes
do PT com os quercistas do PMDB
acabou sem maiores conseqüências, pois logo depois o merengue e
lambada tomaram conta da rampa

internas, nos vidros e faixas no
plenário da câmara, —onde se reacontrastalizaria a convenção
vam com os cenhos cerrados e os
cochichos de deputados, senadores, pelos corredores. Eram os
ulyssistas, e os correligionários de
Waldir Pires e de íris Rezende,
preocupados com a possibilidade
de a convenção ser melada por
manobras que — segundo informações que chegavam de fora —
estavam sendo articuladas pelos
governadores ou pelo palácio do
Planalto.
Por todos os cantos da Camara dos Deputados, um pequeno
exército de faxineiras e verredores cuidava para que tudo estivesse limpo e perfumado para o início
dos trabalhos. Eram 60 pela manhã, reforçados por mais 40 que
chegaram à tarde.
No final dos trabalhos, a sujeira que sobrar do PMDB ficará armazenada durante 24 horas, pois
so na terça terá reinicio a faxina.
E os trabalhadores acreditam que
será preciso uma semana para
acabar com os detritos peemedebistas.

Ulysses Guimarães e os de íris
Rezende, e as faixas de Álvaro
Dias quase desapareciam, dois gigantescos painéis chamavam a
atenção: um, nas cores do PMDB,
branco e vermelho, indicapreto,"Quércia
va:
para presidente".
E o outro, de bandeiras vermelhas que pediam da marquise
do prédio, formando, cada uma
com uma letra branca, o nome de
Waldir. Dois trios elétricos (um de
Waldir Pires e outro de Quércia)
animavam a festa popular, do lado de fora do Congresso: os carros de som disputavam as
preferências do povo, umdetocando
lambadas e marchinhas
propaganda de Waldir Pires, e o outro,
de Quércia, apenas com músicas
orquestradas (com destaque para
os arranjos de fox característicos
das orquestras de Ray Conniff e
Herp Albert).
Mas bastava passar os portoes de vidro controlados pelos seguranças do Congresso, para
encontrar um outro ambiente. No
interior do prédio do congresso, as
idas e vindas dos 100 funcionários
a serviço de íris Rezende — que
colavam propaganda nas paredes

PSDB observa
de perto a
movimentação

do Congresso, ao som do trio elétrico Novos Bárbaros, que de Salvador
veio para Brasília sustentar o lado
festivo da campanha de Waldir
Pires.
Ritmo baiano
Brasília (AG) —O trio elétrico
Novos Bárbaros, de propriedade de
Alberto Tripodi, adepto da cândidatura do governador da Bahia, Waldir Pires, à Presidência da
República, com seus 25 mil watts de
potência, trouxe, desde anteontem,
para o gramado do Congressodo Nafricional o ritmo inconfundível
cote baiano. O trio saiu de Salvador
na terça-feira e percorreu os 1.300
quilômetros de estrada até Brasília
com alguma velocidade, pois seus
integrantes queriam começar a animar a festa waldirista, já na quintafeira passada. Mesmo com a pressa, somente chegaram na véspera
da convenção, anteontem.
Os 10 componentes dos Novos
Bárbaros (Jota Morbeque, Edu Casanova, Viviane e Martinha, vocais;
Pantera, na bateria; Júnior, no baixo; Chicão, na guitarra; Palito e
Greg, na percussão; e Roberto Moura, no teclado), que anteontem cantaram até à noite, vieram
acompanhados também de dois caque durante as apresenpoeiristas,
tações do trio realizaram
demonstrações da luta.
Pelo menos na música ontem
houve muita união. Vários cabos
eleitorais de íris, portando bandeiras da candidatura, não resistindo
ao ritmo dos fricotes tocados pelo
trio, entraram na dança, principalmente depois de ouvirem os apelos
de Edu Casanova, um dos cantores
dos Novos Bárbaros.

do telefone
SanfAnna fez
'boca
de urna'
sua melhor
Brasília (AG)—O telefone foi
o principal instrumento utilizado
"bopelos moderados para fazer
ca de urna" nas últimas horas que
atencederam ontem o primeiro
turno da conveção nacional do
PMDB. Divididos em quatro grupos responsáveis pela busca dos
votos, os iristas foram comandados pelo ministro da Educação
Carlos Santanna, que passou quase toda manhã ao telefone, no
quartel general montado no gabinete da liderança do governo na
Câmara dos Deputados. Ao meiodia o otimismo era indisfarçável
e as perspectivas de votos davam
larga margem de vantagem para
o candidato Íris Rezende. "Estou
otimista até demais, estou me controlando para que não fique exagerado. Vamos ter mais de 400
votos. O doutro Ulysses uns 280 e

Waldir não deve chegar aos 200",
previa o ministro.
Santanna se revezava ao telefone ora com prefeitos, ora com
convencionais de menor expressão de seu Estado,"Alô
ou mesmo com
meu grande
parlamentares.
prefeito, já estou na batalha para
marcar aquela sua audiência com
o presidente. Se não der certo voce vai comigo, pessoalmente. E
olhe, vamos fazer uma festa bonita aqui hoje, não é?".
Este era o tom da argumentação de Carlos Santanna, que não
se esquecia de alertar para o risco de o deputado Ulysses Guimarães se habilitar ao segundo turno,
junto com o candidato moderado,
o que exigiria um trabalho redobrado de convencimento de ontem
para hoje.

Brasília (AE) — Um público
externo à convenção do PMDB
acompanha atento o apito que os
695 convencionais, travestidos de
eleitoral, darão
juizes do processo real
do jogo suhoje para o início
cessório do presidente José Sarney, mas entre prováveis
manobras dos governadores e
uma anarquia do plenário, o
PMDB ameaça ficar no ponto que
mais gosta: indefinido.
"— O PMDB é o retrato do
país hoje: ninguém sabe quem
manda, ninguém tem idéia do seu
futuro imediato. Sem a sua definição e a do seu sócio, o PFL, o quadro político fica completamente
embaraçado", observa o líder do
PSDB, deputado Euclides Scalço
(PR), um dos coordenadores da
candidatura Mário Covas.
O PSDB, como o mais promissor herdeiro do estilhaçamento
peemedebista, tem pressa na consolidação do quadro. A partir daí,
com o PMDB mais ao centro ou
mais à direita, as duas perspectivas mais lembradas, ou a uma
candidatura Covas poderia alçar
um vôo mais seguro. O centro seria uma opção por Ulysses, Fênix
eterna da conciliação, e à direita
a dupla opção entre o ministro íris
Rezende e o governador Orestes
Quércia. O último estão seguros é
a saída procurada em meio ao imbroglio que os devirsos grupos
ameaçam meter (ou manter) o
partido. Sem uma escolha definitiva ontem, Quércia se travestiria
de timoneiro do partido, no pólo de
atração de centro-direita das diversas forças políticas.
Os candidatos de esquerda
torcem pela direita do PMDB, os
candidatos de direita ou centro,
pela esquerda. Ninguém deseja o
centro amarrando novamente todas as tendências. Mas a maioria
concorda que este centro, Ulysses
ou Quérica, conta com as melhores chances. A esquerda, representada no govenador baiano,
Waldir Pires e a direita no ministro goiano íris Rezende escorado
no Palácio do Planalto seriam
apenas figuração. Duas pitadas
ideológicas na grande frente de
imprecisão ideológica que é o
PMDB. Extremos em plano inclinado para o centro.
" — O PMDB não vai assumir
nenhuma postura diferente do que
sempre foi. Sua trajetória será novãmente Ulysses. Ele não empolga eleitoralmente mas é menos
vulnerável que o Quércia. O governador tem um passado de raspadinhas, Plano Cruzado, Banespa,
cinco anos para Sarney que seria
fácil desnudar num debate. Ulysses tem "diz
um passado mais consiso líder do PDT na
tente,
Câmara, cabo eleitoral de Leonel
Brizola, Vivaldo Barbosa.
O PT de Luis Inácio Lula da
Silva assiste a briga peemedebista com uma ponta de desinteresse.

"PMDB
Brasília (AE) — O presiden- sado do
pertence à históte em exercício do PMDB, deputa- ria, o nosso compromisso é com o
do Jarbas Vasconcelos (PE) abriu futuro".
Ao Ulysses de 72 anos responontem, ás 14 h, a 12a Convenção
Nacional do Partido para uma deu o governador licenciado do
platéia integrada por apenas 10 Paraná^ Avaro Dias, 44 anos, num
aprepessoas. E não poderia ser dife- pronunciamento em que se "uma
rente. Naquele momento, em di- sentou como candidato de "enversos locais e simultaneamente, alternativa nova", uma opção
os 695 convencionais do partido se tre um candidato que representa
perdiam em dezenas de reuniões, a nossa história, outro candidato
atarantados pela dúvida: os can- que é apenas oposição a um goverdidatos Ulysses Gumarães e Wal- no em final de mada to e outro que
dir Pires queriam a decisão pelo é candidato desse mesmo "Estou
govervoto secreto e imediato; outro con- no". Álvaro Dias finalizou:
corrente ministro íris Rezende convencido de que é chegada a hoainda cabaluva votos decisivos: o ra da minha geração".
Aos 65 anos, o ministro da
quarto e último, Álvaro Dias defendia a retirada de todas as can- Agricultura, íris Rezende, prefedidaturas; o governador Pedro riu justamente a linha histórica do
Simon (RS) negociava o adiamen- PMDB:"Vejo rostos sofridos e
da longa caminhada",
to da convenção, e o governador cansados
Tasso Jereissati (CE) pregava a disse, "as marcas da cassações,
das prisões, do exílio, da violênca
greve dos convencionais.
e do arbítrio". O ministro sumariou o passado, defendeu a atuaDiscursos
Brasília (AE) — "O PMDB é ção do PMDB no governo,
a minha crença", anotou Ulysses limitado, segundo lembrou, pela
Guimarães para o discurso emo- aliança política que elegeu Tancionado que faria a>> plenário da credos Neves e José Sarney, desde
convenção. A linha mestra do dis- fiou o esboço de um programa
"Aqui e agocurso de Ulysses, feito de impro- governo e decretou:
viso com base em pré-anotações ra, termina a transição institucional".
elaboradas por ele ainda na noite
O governador da Bahia, Walde sexta-feira, tentava exprimir "o
novo", algo que "esquentasse cora- dir Pires, falou do passado para
"não
que ser fiel à história
ções". Um texto que exibisse um dizer
candidato com a força, a garra, a significa se prisioneiro do passadisposição e a saúde de um jovem. do". Na linha de sua campanha,
Pires defendeu a purificação do
Nada de repisar bandeiras históo frenetismo e firicas e o passado do partido. "Te- partido, criticou
"O PMDB
tem que voltar
nho a garra, os ideais, os sonhos nalizou:
moço", a ser um ator da história, e não
e o desprendimento de um "O
disse Ulysses e finalizou:
pas- um monumento histórico".

Ulysses passa o dia ouvindo
apelos a favor de Quércia
Brasília (AG) — "Antes de ser
presidente, se eu por ventura vier
a ser candidato, vou convidar vocês para tomar um sorvete lá em
casa". Reticente, mas bem humorado, o deputado Ulysses Guimarães deixou o seu apartamento, às
11:30 horas de ontem sob a aclamação dos seus mais jovens cabos
eleitorais: cerca de vinte crianças, filhas de parlamentares que,
com camisetas e bonés de campanha distribuídos por d. Mora, panfletayam a,quadra e abordavam
os passantes. Depois de passar a
manhã ao telefone, o deputado
partia,para sua mais importante
missão antes da convenção: unificar a bancada paulista em torno do seu nome.
— Eu devia ter aprovado o voto aos oito anos, e não aos 16 - Ulysses lamentava ser inócuo o apoio
que recebera em contraponto as
reações à sua candidatura, que
partiam com força de parte da
bancada paulista, especialmente
a ligada ao MR-8.
No hotel San Paul, Ulysses
Guimarães se encontrou, a copvite do deputado Airton Sandoval,
presidente do Diretório Regional,
com 40 delegados paulistas. Eles
queriam o aval de Ulysses para a
realização de prévias sem necessidade de inscrição dos cândida-

tos. Mas o esforço nâo resultou no
esperado. Durante 30 minutos
Ulysses ouviu apelos a favor de
Quércia e das prévias.
A proposta foi apresentada
pelo convencional Cláudio Campos, coordenador nacional do
MR-8. Do lado de fora, a classe
quercista revelava a estratégia:
se o deputado se mantivesse irredutível e a Executiva se negasse
a colocar a proposta em votação.
Os quercistas anulariam seus votos ou tentariam obstruir a convenção.
— As regras da convenção foram definidas pela Executiva e o
Quércia não é candidato. Ele me
apoia — se limitou a repetir insistentemente Ulysses.
A unidade em torno de Ulysses também foi pedida por um dos
principais articuladores de Quercia, o deputado Roberto Rolemberg. Ele Tez um apelo para que se
não se concretizasse a candidatura do governador, os paulistas não
anulassem seus votos e confirmassem o apoio a Ulysses.
Ao final de 30 minutos, Ulysses Guimarães deixava a sala de
reunião sob o coro dos delegados.
Que gritavam o seu nome abafando grupo lido a palavra de ordem "Libera
a
gado ao MR-8 de
Convenção".

Apesar de tudo, o bom humor
Brasília (AG) — Enquanto aiguns governadores ainda articulade Orestes
vam a candidatura "moderados"
Quércia e os líderes
tentavam anular a convenção do
PMDB, anteontem à noite, o candidato Ulysse Guimarães participava de um descontraído iantar
numa residência do Lago Norte.
Cercado pelo comando ulyssista,
ele recebeu um número pequeno
de convencionais, mas demonstrou muito otimista e um bomhumor contagiante.
Pouco antes da sua chegada,
uma bomba a notíestorou como "moderados"
tentacia de que os
vam anular a convenção. Mas logo
surgiu a informação de que o presidente do TSE, Francisco Rezek,
havia adiantado que não interferiria na convenção do PMDB. O presidente do partido, Jarbas

Vasconcelos, ficou mais tranqüilo,
visivelmente fatigado, pelo ritmo
de trabalho e pela pressão dos últimos dias, conversou pouco durante a festa.
Ulysses chegou alegre, distribuindo cumprimentos a todos,
questionando sobre o movimento
dos quercistas, tratou de espantar
o fantasma que assustava o seu
grupo:
— Recebi um telefonema do
Quércia agora à noite, de Pedregulho. Ele reiterou o seu apoio a
minha candidatura e disse que estaria aqui amanhã (domingo) ao
meio-dia para trabalhar os convecionais.
O jantar foi preparado por um
amigo de Jarbas Vasconcelos, Manoel Corrêa, proprietário do restaurante Mourisco, de Olinda.

Ms articula para o turno
seguinte e se diz confiante
Brasília (AJB) — O cândidato íris Rezende utilizou duas madrugadas, a de sexta para sábado
e a de sábado para domingo, para
articular a votação que espera receber hoje, em segundo turno da
convenção do PMDB. Na noite de
sexta, foi ao Hotel Nacional visitar
o governador Álvaro Dias, com a
desculpa de que é muito bem recebido no Paraná, e, portanto, deveria homenageá-lo em Brasília,
mas na verdade tentava abrir um
canal que possibilite o escoamento, hoje, dos 70 votos de Álvaro Dias
a sua candidatura.
para "Estou
absolutamente conf iante na vitória, sábado e domingo, foi
a última frase do candidato do
Grupo Moderado do partido. Até a
meia-noite de sexta-feira, íris ficou
atento ao telefone, esperando ser
avisado dos passos do governador
Orestes Quércia. Quando o relógio
marcou o fim do prazo de registro
das candidaturas, relaxou. "O quadro está definido, não tem mais

porque mudar" — assegurou. íris
Rezende passou a manhã no seu
comitê entre rodadas de cafezinho
com pão-de-queijo e telefonemas a
convencionais. Falou uma vez com
o presidente José Sarney. para expficar a desastrada tentativa do
moderno Délio Braz (PMDB-GO)
de impugnar a convenção. Segundo a versão do Grupo Moderado, o
pedido levado à Justiça foi redigido por Nilson Gibson (PMDB-PE),
autor do golpe de incluir no documento mais do que estava previsto.
À tarde, à noite e duraUte a
madrugada,
íris
Rezende
concentrou-se no embate pelo seSeus partidários atrigundo turno.
buíam "outra mentalidade" ao
segundo turno. Estavam confiantes
em que, na segunda votação, o convencional pensa já na eleição direta, optando pelo candidato com
maior penetração nas bases, ou seja, íris Rezente, segundo a opinião
dos Moderados.
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"Sampa, Rio, Samba"
grande
show no Iate Clube, dia 12 de maio
ano no "Palladium" de São Paulo.
À frente do espetáculo o humorista e cantor Miéle, mostrando os costumes e personagens do
Rio e de São Paulo.
"Sampa, Rio, Samba", tem
como estrela convidada a sensual

ü late Clube do Pará vai oferecer aos seus associados, no vindouro dia 12 de maio, mais um
com a
grande acontecimento, "Sampa,
apresentação do show
Rio, Samba", com a direção de
Abelardo Figueiredo, o mesmo
que esteve em cartaz durante um
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cantora Rosemery. O espetáculo
conta ainda, com a presença do
cantor Chamoun e mais sua espetacular banda, inclusive, nove bailarinos. A coordenação do evento
será de Star Produções de Deuza
Souza. O grande show será realizado no salão de bailes.

Isaac Soares
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As bonitas Rainhas Narda Tomazzo, Edna Azevedo, Eliane
Souza da Costa, Frida Azulay e Suely Castro de Oliveira (homenageadas) foram aplaudidas carinhosamente, juntamenle com Valéria Nunes.

Os casais Ubirajara Salgado e Joaquim Bastos, perfeitos anfitriões do Remo.
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O presidente Ubirajara Salgado entregando a plaqueta da
homenagem ao Sistema Romulo Maiorana,'ali.representada,
_¦ 'ISZükQ 90 SÍOOJsG
i
pelo colunista.

"tigresinha"
Nilma Kamada, fazendo
A
sucesso nas sedes càmpestres
dos clubes (Foto de Roberto Silva).

Noite festiva
de homenagens
e jantar no Remo.

Hoje e amanhã, nos clubes,
juventude e beleza.

da senhora Déa Maiorana, diretora presidente do Sistema Romulo Maiorana de Comunicação,
para recebera plaqueta de prata, com dizeros alusivos ao acontecimento. 'Também foram
homenageados pela diretoria
azulina os ex-presidentes Nestor
Bastos, João Braga de Farias Júnior, Vinícius Bahuri de Oliveira,
as conceituadas empresas Táeide Veículos (Grupo Y. Yamada)
e Lusotur (Grupo Marques dos
Reis, os jornalistas Cleodon Gondim e Ossian Brito e o colunista,
todos
aplaudidos
carinhosamente.
Prosseguindo a
"Noite da Beleza"programação
da
do Remo, foi
Inicialmente, coube ao presi- servido o
jantar, com serviço e
dente Ubirajara Salgado saudar buffet
gabaritados, a cargo da exe anunciar os nomes das homenaHelena
Paes. A grande atrapert
geadas, ressaltando os méritos de ção artística do jantar dançante
cada umá. Tbdas as Rainhas fo- remista foi o empolgante show da
ram aplaudidas, inclusive, quan- cantora revelação Eleny, em
do chamadas as outras cinco mais uma noite de
gala, acompaausentes por motivo de força nhada do excelente
conjunto
maior.
BR-316. A animação do anibienProsseguindo, o presidente te esteve a cargo do magnífico
Salgado destacou a homenagem conjunto de Vidinho. Não resta
ao Sistema RM de Comunicação, dúvida que foi mais uma noite
pela grande divulgação dada aos muito agradável nos salões do
clubes, nos seus eventos e duran- Remo, crescendo cada vez mais
te o carnaval. Em seguida, con- no meio social local. O Remo
vidou o colunista, representante merece.

A diretoria do Clube do Remo, à frente o presidente Ubirajara Salgado e o vice-presidente
social Joaquim Bastos, realizou,
com muito brisexta-feira última,
"Noite
da Beleza",
lho, a esperada
com a participação de cinco belas Rainhas das Rainhas do Carde salão,
naval paraense
representando o grande clube
azulino. Foram elas: Edna Azevedo, Suely Castro de Oliveira, Eliane Souza Costa, Frida Azulay
Guerra e Valéria Porpino Nunes,
todas elegantes, educadas e comunicativas, motivo pelo qual foram muito aplaudidas pelos
associados azulinos.
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"tigresa"
A bonita Isabela Melo, uma
prá
ninguém botar defeito, atração nas manhãs
domingueiras, nos principais clubes. (Foto
de Roberto Silva).

Aproveitando o feriado prolongado
de amanhã, grande número de colunaveis se deslocou para os balneários preferidos, entre eles: Salinas, Mosqueiro,
Marudá, Soure, leoaraci e Outeiro.
Os que preferiram ficar em Belém,
a grande pedida, é comparecer às sedes càmpestres dos grandes clubes, Assembléia Paraense, Iate Clube, Pará
Clube, AABB, Caixapará, Tênis Clube,

"Quase Tudo"
inaugura amanhã
A colunável Maria Alice Sicsú inaugura, amanhã, sua sofisticada loja de armarinho que vai
oferecer às elegantes da terra, o
que há de mais atualizado na moda. E para complementação,
uma variedade enorme de bijouterias de primeira qualidade, para o "Dia das Mães" que se
aproxima.
Maria Alice esteve recentemente no eixo Rio/São Paulo adquirindo os últimos lançamentos
em armarinhos e bijouterias para sua loja, localizada na trav.
Rui Barbosa, 1340. É válida uma
visita à "Quase tudo" onde tudo
é de primeiríssima. Na foto, Maria Alice.

h *t _., « „• .1

Grêmio Português, Remo, Tuna, Paysandu, Asdecelpa, íeleclube, Monte Libano, Bancrévea Clube, Pinheirense,
Grêmio Azul e Branco, AAAM, Clube
dos Oficiais da Aeronáutica, Clube dos
Oficiais da Polícia Militar, Cassazum
e CSSA. Em todos eles, a presença bonita, de um mundo de encantadoras "tios
últimos
usando
gresas",
lançamentos da moda para o verão paraense (maios e biquínis).
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Exposição Itinerante
A bonita Valéria Porpino Nunes, Rainha
das Rainhas de 1989, recebendo a plaqueta
das mãos do presidente Ubirajara Salgado. (Fotos de Mário Barbosa).
pgaaamauamii iiiiiiiiiiW-

Arthur Moreira

Lima no
Theatro da Paz
O mais popular, versátil e completo dos nossos intérpretes clássicos, Arthur Moreira Lima, estará se
apresentando em recital no próximo
dia 13 de maio, sábado, às 21:30 horas,
no palco do nosso Teatro da Paz, sob os
auspícios do Banco Sudameris. Arthur
Moreira Lima teve como seus mestres
Lúcia Branco (Rio), Marguerite Long
e Jean Doyen (Paris) e Rudolf Kehrer
(Moscou). Convidado por Arthur Moreira Lima, nosso "promotion man"
Carlinhos Corrêa coordenará o evento
obras de "Chopin", "Villa Loque terá
bos", "Ernesto Nazareth", "Zequinha de
Abreu", "Laércio de Freitas", "Heraldo do Monte", "Dorival Caymmi" e
"Radamés Gnatalli". O espetáculo será exclusivamente para convidados especiais do Banco Sudameris, não
havendo cobrança de ingressos.

da Terra"
ri» Assembléia dia 5
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O alinhado e afinado conjunto musical paulista "Fruto da Terra" será a
desta sexta, na acongrande atração
chegante "boite refrigerada" da Assembléia Paraense. É a terceira "Noite
dos Anos Dourados" promovida pelo
clube comandado por Maneco Bisi e
que, por certo, mais uma vez, será
do elegante
prestigiada pelos casais
clube. O conjunto "Fruto da Terra"
sempre apresenta-se nos mais granfinos clubes do eixo Rio-São Paulo com
sofisticada aparelhagem de som e luz
e um repertório de primeiríssima linha
que tem, como ponto alto, o som das
grandes orquestras. As mesas de pista iá eslão esgotadas e o restante de lor
calidades se encontra à venda na
secretaria do clube. O baile terá início
às 23:00 horas com seu encerramento
fixado para às 4 da madrugada. Mais
um grande cartaz que chega a Belém
com a marca de Carlinhos Corrêa.
ií.%::..:—
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As Rainhas Valéria Nunes e Eliane Souza
da Costa, empresário Leonel Pinho, Adenirson Lage e o colunista.

O benemérito Nestor Bastos, o presidente Ubirajara Salgado e as belas Rainhas do Remo.

Maria Creuza muito aplaudida
no Bancrévea Clube
O jantar dançante do
Bancrévea Clube, sextafeira última, na sede panorâmica da rodovia de
Ananindeua, marcou sucesso absoluto, prestigiado com a presença de
grande número de associados.
O destaque
maior, foi o empolgante
show da consagrada cantora Maria Creuza, um
dos maiores nomes da
música brasileira e de
projeção internacional.
Maria Creuza interpretou as melhores músicas
de seu grande repertório,
de compositores famosos, entre eles Vinícius
de Moraes, Chico Buarque de Holanda, Tom Jobim, Milton Nascimento,
Cartola, Tbquinho, motivo pelo qual, foi aplaudida do princípio ao fim
pelos associados bancreveanos. O comando mu-
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A cantora Maria Creuza, muito aplaudida
no Bancrévea Clube.

do excelente
sical foi "Sayonara".
conjunto
A diretoria do Bancrévea Clube, à frente o
presidente Jayme Sobrinho e os diretores Luiz

Maria Creuza com a diretoria do Bancrévea (Fotos de Mário Barbosa).

realizar-se no vindouro dia 04 de
maio, às 17:30 horas, na Galeria Romulo Maiorana, no Boulevard Castilho França, prédio de O LIBERAL. A
exposição irá até o dia 18 de maio, no
horário das 10:00 às 18:00 horas.

áí,
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A Fundação Roberto Marinho,
Fundação Romulo Maiorana e o Centro Imagem Latino-Americana convidam para a abertura da Exposição
Itinerante Latino-Americana de Ilustrações do Livro Infantil e Juvenil, a

Martins, Dirceu Batista e
Aniélio Brasil, como
sempre, recebendo os associados e convidados,
com a costumeira distinção.

O natalício do jornalista Alyrio
Sabbá, nosso estimado companheiro
de O LIBERAL, foi comemorado
última, com um jantar
quinta-feira
"in family" no restaurante "Theatro"
do Hilton. Na foto, o aniversariante
Alyrio Sabbá, com a esposa e companheira de todas as horas, Iracema
Sabbá, da bonita filha Socorro, do jovem filho Edson e esposa Lourdes,
prefeito de Mocajuba, Wilde Colares,
Haroldo Alves e Clóvis Sabbá.
(Foto de R. Dias-007)
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Nats
Aniversariando hoje, a senhora Antonia Cunha, esposa do
comerciante Otávio,
Cunha. O evento será
comemorado com um
jantar íntimo em sua
residência, com a presença dos famiLares e
um grupo de emigos
mais chegados.
....x.x.x....

Leonor, 15 anos —
Completando hoje, 15
anos, a encantadora
ternurinha
Leonor
Aguiar Bitencourt, filha de Eduardo e Amélia Aguiar Bitencourt.
A recepção comemorativa do evento será na
residência de verão dos
Bitencourt, em Mosqueiro, com o ambiente
decorado à base dé fiores naturais nos tons
branco e róseo a cargo
de Mário Rodrigues. O
fundo musical será do
conjunto Realce. O aimoço será à borda da
piscina.
....x.x.x....
A família Rebelo
está em festa com o aniversário hoje de seu
chefe, empresário e armador José Álvares

,t

Rebelo, presidente do
Grupo Reicon. Em
festemeio
aos
jos será batizado o seu
mais novo neto André,
filho do casal Antônio
(Sônia) Araújo, que terá como padrinhos Carlos e Martinha Rebelo.
O rebu vai ser grande lá
na Padre Eutíquio, com
mirongas e outros pratos regionais.
....x.x.x....
A "tigresa" Maria
José Rocha Santos, da
Caixa Econômica Federal em Belém, é a
destacada aniversariante do dia de hoje e
comemora a data ao lado de seu noivo em
Guam já (Santos). É
lindo o amor.
....x.x.x....
O "travesso" Arthur Porto completando
no dia de hoje seu primeiro aniversário natalício. É filho do casal
Eustórgio Luiz-Cristina
Guimarães, ele da Receita Federal em Belém. O nataliciante vai
receber seus amiguinhos logo mais em um
rebu mirim na casa de
seus avós paternos ao
lado dos tios e primos.
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ícias
Curso — O conceituado médico Haroldo Pinheiro agendando viagem para o exterior no
próximo mês de julho, quando
estará fazendo um curso sobre
tratamento preventivo da HiDoenças Coropertensão e das
nárias. O "tigrão" Haroldo
sempre se especializando.
xxx
Coquetel — O novo capitão
de Fragata, Domingos Sílvio
Carneiro Nascimento, recentemente promovido a esse posto
na Marinha de Guerra, reúne
hoje, às 20:00 horas, no Clube
Naval, colegas e amigos mais
chegados, para um coquetel informal, comemorativo aó duplo
acontecimento: sua promoção
c, também, apresentar as despedidas por ter de viajar nos
próximos dias para o Rio de Janciro, onde irã assumir novas
funções na Marinha.
xxx
O dr. João Maria Ijjbato, diretor financeiro da Assembléia
Legislativa do Estado, é um dos
nataliciantes distinguidos de
hoje, ele que é grande figura humana e de comprovada capacidade profissional. O evento será
comemorado com um almoço
"in family" na sua residência
em Salinas.
xxx
A "tigresinha" Cláudia Simone Castelo, representará a
Fábrica Santa Maria Óleos
Ltda, no concurso de Rainha
das Indústrias de leoaraci.
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V Sepai alcançou pleno êxito

Um público superior a cinco mil pessoas circulou pelo Centur durante o evento
£ oram mais de 500 os participantes da V Semana Paraense de Informatica, com uma programação variada
que atendeu aos mais diversos interesses dos técnicos, empresários e estudantes da área. Mas houve também os
curiosos,
que em busca de desvendar
os "mistérios" da informática circularam pelo Centur, tanto nas salas das
e auditório principal, como
palestras"Ismael
Nery", onde foi instano hall
lada a Feira de Informática.
Entre os destaques da programa"Moção estiveram os dois cursos de
delagem de banco de dados" e
"Automação Controle e Inteligência
Artificial", com um número de parti;
cipantes fora das expectativas da coordenação do evento. As palestras para
usuários também despertarm grande
interesse, além dos painéis que trataram de temas da atualidade. Relações
trabalhistas, automação e inteligência
artificial e Informática educada foram
alguns dos assuntos que mais reuniram público e contaram com a participação de autoridades locais e de
outros Estados.
Um saldo bastante positivo foi o
que deixou a V Sepai, segundo avaliação da coordenação do evento. Aprimorando o evento a cada ano, esta foi
apontada com a melhor Sepai já realizada, o que leva a prognósticos mas
que positivos para a VI Sepai a se relizar em 1991.
O principal objetivo da Semana
foi, sem sombra de dúvida atingidojia
opinião do presidente da Sucesu-Pa,
Inácio Houry Gabriel Neto, em seu discurso durante a cerimônia de encerramento: dar acesso à comunidade às
informações sobre tecnologia da mais
alta significação para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Agora é
aguardar a próxima Sepai. E haja fôlego para tanto trabalho, mas também
para muita satisfação!

último dia 18.

As cerimônias de abertura e encerramento da V Sepai foram prestigiadas por autoridades do setor em Belém e também por um
público sempre participante.

r

ADigirede lançou, em Belém, o primeiro desk-top Unix
do Brasil. O 800/SE, supermicro executivo é um sistema
multiusuário, desenvolvido para operar sob o sistema Operacional Digix -- a versão da empresa para Unix. Com aplicação na área administrativa comercial e industrial, o
800/SE tem memória principal RAM de 2 Mb, e memória
não volátil de 64 Kb. A Tonini representante da Digirede em
Belém também apresentou um software para automação de
supermercados durante a Feira de Informática.

A Feira de Informática, que aconteceu no hall "Ismael Nery" do Centur, foi muito disputada pelos visitantes. Não há motivo para reclamações
pelos expositores. Ao contrário, só ficaram momentos de satisfação.

Sepai Press
Quem não participou da Feira de Informática durante a V Sepai deve estar amargando o arrependimento, tal foi o sucesso que os expositores, de um modo geral,
alcançaram nos cinco dias em que ela esteve instalada
no Centur.*** A visitação foi enorme, principalmente nos
últimos dois dias, quando a feira esteve aberta ao grande
público. *** A Embratel mostrou o seu STM, que suscitou muito interesse. *** Já a Prodepa demonstrou, entre outros, trabalhos aquele que o Cied-Pa desenvolve
na área de Informática na Educação. *** No stand da
Cinbesa, foram registrados mais de cem sugestões pa-

ra a Prefeitura de Belém. Uma listagem com os registros será encaminhada a Sahid Xerfan — ele visitou a
feira na sexta-feira — que deverá dar solução aos problemas apontados. *** A Beldata e a Unisys assinaram
contrato de marketing cooperativo. O Sistot só roda em
equipamento Unisys, daí o compromisso da Beldata e
vice-versa de oferecer o produto como solução conjugada. *** São poucas as empresas nacionais que têm contratos dessa natureza. O. prazo de duração 6
indeterminado e lança definitivamente Belém no mercado nacional.

Discussões sobre as relações trabalhistas, a utilização da informática na engenharia civil e sobre a automação e seus efeitos na
sociedade foram alimentadas pelas exposições de vários palestrantes
durante a intensa programação da V Sepai.
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Edir Rodrigues e Celso Wandashi, da Estacon.
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bertos recentemente na RFA. A . Feuillan e Dinger as utilizavam,
operação também atinge a DST uma vez encontradas, para im(contra-espionagem francesa), plantar seu programa pirata. "E
através dos estaleiros militares de como se um intruso conseguisse
Cherburgo (oeste).
entrar em sua cada de dali telefoA investigação começou atra- nasse para o mundo inteiro às
ves de uma demanda da socieda- suas custas", explica um invésde de distribuição "Disque Bleu", tigador.
de Limoges, para qual trabalham
O computador de grande po3.500 pessoas. Sá após um mês de
investigação, a polícia conseguiu tência da empresa Limoges havia
desmascarar os responsáveis. "As sido utilizado por Eric Dinger pademandas judiciais por pirataria ra copiar nos Estados Unidos prosão raras, explica um policial, pois gramas de jogos divulgados por
os responsáveis pelos sistemas, uma rede informática publica camuito bem pagos, têm uma com- liforniana. Esses jogos eram rena França por uma
preensível reticência em revelar vendidos
de informática de
que há uma falha em seu sistema". companhia
Com um simples minitel (ter- Metz, pela qual Dinger é um dos
minai telemático) e grande quan- responsáveis.
tidade de microcomputadores, os
Acusados de ter "introduzido,
dois piratas conseguiram explorar suprimido
ou modificado dados"
em seu próprio proveito computa- em um sistema
de
dores muito potentes. Sabendo que tomatizado, os doistratamento aupiratas podeem um sistema informático exis- rão receber
te um certo número de "portas a três anos, penas de três meses
de multas de
abertas" ou vias de acesso deixa- 2.000 a 500.000 além
francos(320 a 80.000
das livres pelos engenheiros, dólares).

Ivan da Costa Marques, presidente da
Cobra, divulgou na semana passada a homologação do SOX pelo padrão internacional XOpen. O processo iniciado em janeiro finalmente foi concluído, com um resultado que
aponta "zero erro", o que significa total ade-
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Katsuhito Takita, da UFPa.

Piratas foram para
a cadeia na França

sox
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K empresa

também conta com um novo
supervisor de manutenção::
Paulo Roberto do Valle. *** Nos!
dias 17, 18 e 19 de maio, a Tec-;
noif estará promovendo o semi-j
nário avançado sobre "Centra
de Informação". O curso será
intensivo no horário de 8:30 àsl
17:30 horas no Novotel. *** O
instrutor, Cid Carvalho Miran-i
da Jr., tem mestrado em Informática pela PUC/RJ, de onde
é professor do Departamento
de Informática. Cid também é
gerente geral da CBV — Indúsfria Mecânica, além de coorde-;
nador do Grupo de Interesse!
em Centros de Informação da:
Sucesu-RJ. *** A Secesu-Pa:
promotora da V Semana Paraense de Informática, alcan-;
çou pleno êxito nos seus;
propósitos de reunir em Belém'
pessoal do mais alto gabarito!
na área de informática. Isso só
estimula a entidade a dar con-'
tinuidade ao trabalho que vem
desenvolvendo. *** O Serpro'
lançou na quinta-feira, o Prêmio Serpro de Informática pa-,
ra as melhores reportagens e'
monografias sobre o tema. ***
O lançamento é parte da comemoração do Jubileu de Prata:
do Serpro. *** A partir desta
terça-feira, os interessados poderão se inscrever no encontro
sobre Informática Aplicada à
Enfermagem, que acontecerá
em Ribeirão Preto. *** Maiores
informações podem ser obtidas
pelo fone (016) 633-1190.

Basta publica-lo

Tfo êí

Limoges, França (AFP) — A
maior operação de pirataria informática descoberta até o momento na França, e talvez no mundo,
terminou há um mês com a prisão
em Limoges (centro do pais)
de
dois especialistas franceses, ambos de 23 anos de idade, anunciou
a polícia francesa.
Centenas de sociedades priva,das, bancos, órgãos de imprensa
e organismos estatais franceses e
estrangeiros foram pirateados durante vários meses por Eric Feuillan, de Rennes (oeste da França)
e Eric Dinger, de Metz (leste). Os
dois especialistas detidos em 24 de
março e libertados na última
.segunda-feira utilizavam o conhecido sistema de "cavalo de tróia",
a mais elaborada e perigosa forma dos "vírus" informáticos.
O assunto foi mantido ém sigilo até agora devido a extensão e
gravidade da pirataria detectada
pela seção financeira da polícia de
Limoges, que equiparou o caso a
dos espiões informáticos desço-

O número de inscrições pai
ra o curso de analista de supor;
te
IBM
surpreende
oá
organizadores. *** As oportunU
dades aos interessados já se em
cerraram, pois o curso inicia
nesta terça-feira na sede dá|
Cinbesa. *** Enquanto isso q
curso de auditoria de sistemas;
promovido pelo Instituto dos,
Auditores Internos do Brasil —}
Regional Pará, teve sua data de;
início alterada para o dia 29 dti
maio. *** Maiores informações
pelo fone 224-8899 ramais 181 e
186. Falar com Paulo Arruda;
Antônio Cabral ou Wanderley
Pimenta. *** A Cobra tem novo gerente no escritório de Be4
lém. Trata-se de Cláudio de
Barros Paes Jr., empossado nó
***

-¦"./"

quação ao padrão internacional. O fato habilitado à Cobra e as empresas associadas à
Abicomp a entrar no mercado internacional
de sistemas-padrão. Esse mercado cresce
por ano 30% em média.
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Para melhores Informações Consulte o nosso Departamento Comercial rua Gaspar
Viana, 253. Tel: 222.3000 — R. 124 e 148
Ou consulte nossos representantes
Rio de Janeiro
Sitral-Serviços de Imprensa, Televisão, Rádio Ltda. Av. Nossa Senhora de
Copacabana, 664, 6.° andar, Galeria Menescal - Bloco A Tel • (021)
256.2755/256.5274 - Telex (021) 23473
São Paulo
Rua Augusta, 257 - Io andar
Tel: (011) 257.1255/257.1452. Telex: (061) 25474
Sucursal de Brasília:
Setor Comercial Sul, Ed. "Oscar Niemeyer", sala- 707/708 Tel: (061) 223.5811/223.1921 - Telex (061) 1474.

O LIBERAL
JORNAL DA AMAZÔNIA
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Festa em São Brás
"Dia do Trabalho", que
O feriado do
faz este fim-de-semana prolongado, obriadiar a engou o prefeito Sahid Xerfan
(na
inaugurado
do
Irega
já
administração de Coutinho Jorge) Centro Cultural de São Braz, complexo que
antes abrigava o Mercado de Sào Braz.
•

O prefeito de Belém esta atendendo a um pedido dos artesãos que
ali vào se instalar. A entrega oficial
ficou marcada para o próximo dia 6,
em melo a multa festa.

SOCIEDADE 21

O LIBERAL

Belém, domingo, 30 de abril de 1989

A Câmara Municipal de Belém está lançando moda no Brasil.
O vereador Jerônimo Filho, que é pastor, estara a cada reunião, sempre às terças e quintas,
orando por umaautorldade especialmente convidada para ir a Plenário.
Nesta terça-feira as orações ter_o início,
da catendo como alvo primeiro o presidente
"Sem
proselltlssa, vereador Nelson Chaves.
mo, sem cordenomlnaclonale sem acepção
de pessoas", enfatiza Jerônimo Filho.

0 funcionalismo da Sespa está pagando
Gueiros
pela recente greve: o governado Hélio
mandou recolher todos os contracheques, para
nova revisão, e para os devidos descontos de
todos os que fizeram greve. Consta que havia
setores onde mesmo os funcionários tendo grevado, a relação de presenças estava completa.
A Secretaria de Administração está trabalhando este fim-de-semana direto, sem
folga, para tentar entregar os contracheques o mais tardar na quarta-feira.

••••

Novo visual
A Secretaria Municipal de Economla, tendo o comando de seu titular, José do Egypto Soares Filho,
ultima a padronização das barracas
das feiras livres de Belém, que serão
adaptadas bem ao estilo paraense,
com atraente visual, num convite a
volta do paraense às feiras, atualmente melo afastados desta.
Na esteira, também serão padronizadas as barracas da Feira do Artesanato, da Praça da República.

••••
Valíria Porpino Nunes.

;

• A festa teve como palco os jardins e terj'
races do palacete residencial do Governa^ dor, reunindo
elevado número de
amiguinhos da aniversariante e amigos de
seus pais, e tendo, também, ao lado da aniversariante os avós, Therezinha-Hélio
Gueiros e Therezinha José Maria Pinheiro.

Exposição itinerante
• A Fundação Roberto Marinho, fundação
Imagem
. Romulo Maiorana e o Centro "Exposi- LatinoAmericana promoverão a
de; llusção Itinerante LatinoAmericana
trações do Livro Infantil e Juvenil , na
Galeria Romulo Maiorana , tendo abertura às 17:30 horas do próximo dia 4 e se es¦ tendendo até dia 18, aberta à visitações na
horário das 10 às 18 horas.

* O belo
palacete azulino de Nazaré voltou a ser palco de uma alinhada noite de beleza, sexta
última, quando a atual diretoria remista, tendo à frente o presidente
Ublrajara Salgado (com a esposa,
Maria Helena) e os diretores Joaquim Gomes e Raimundo Souza,
também acompanhados de suas
esposas, recebeu aquelas que levaram para o Clube do Remo o título
de "Rainha da Rainhas do Carnavai Paraense", durante 10 vezes,
nos 43 anos de realização do maior
certame de beleza e fantasia do
carnaval paraense (e quiçá brasileiro) , que é promovido pelo" Sistema Romulo Maiorana de Comunicação".

presentes: Edna Azevedo (viúva de
Paulo Azevedo, recebeu do presidênte remista no ano em que conquistou
o titulo, 1959, Nestor Bastos. Neste
ano o concurso foi no antigo Pálace
Clube).
Eliane Souza (hoje casada com
Walter Costa, rainha em 1972, na
diretoria de Dhéllo Guilhon que lhe
entregou a plaqueta, com o concurso sendo realizado na própria sede do Remo, entre o Ginásio e o
salão de festas).
Suely Castro (hoje casada com Fernando Oliveira, rainha em 1975, quando Manuel Ribeiro era o presidente do
CR, em concurso realizado na sede do
Pará Clube).

• O confrade Cleodon Gondin fun"mestre de cerimônia",
cionou como
e convidou para receber uma plaqueta as cinco rainhas que ali estiveram

Frlda Azulay (hoje casada com
Márcio Guerra, rainha em 1976, na
diretoria de João Braga de Farias
Júnior, em concurso realizado na

Estrutura da AL
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O
presidente da Assembléia Legislativa do
Pará, deputado Mário Chermont esteve em São
Paulo, na quinta-feira última, participando da
reunião nacional de presidentes de AL. Na
sexta-feira voou parti Brasília, onde fez presenhoje reça na Convenção do PMDB, e à noite de
gressa à pista, devendo somente na terça-feira
aprovar os reajustes do funcionalismo do Legislativo, com muitas surpresas.

.
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Roberta, com sua mãe, Déa Maiorana e o noivo, José Xerfan Neto.

O

"chá"

para Roberta

*(Jm encontro alinhado, boe realmente britânico, foi
nito
o "chá de- panela" em volta da
futura noiva Roberta Maiorana,
'que
sua genitora, viúva Déa
Maiorana, promoveu no meio
da semana que passou, na sua
Batista
em
residência
Campos.
*0 encontro reuniu um naipe de nomes femininos em

Frída Azulay Guerra.

Snely Cistro Ottrriti.

Hiane Souzi Cosia.

Remo reverenciou á beleza

A festa de Camila

i: ®Üm encontro alegre e bonito, para a garotada, na semana que passou, foi promovido pelo casal Mônica-Hélio Gueiros Júnior
> comemorando mais um aniversário para sua
bonita filha Camila Pinheiro Gueiros.

Edna Azevedo de Azeredo.

evidência no alto mundo local,
amigas da homenageada e
em um
promotora da reunião,
"decor"
asencontro que teve
e
Mendes
Fausto
sinado
"buffet" por
de Marilza Gomes.
• Roberta casará dia 20 de junho com o jovem empresário
José Xerfan Neto, filho de José Xerfan e de Anete Cruz (já
falecida)

Drama nos bancos

Um verdadeiro dia de cão, foi como os gerentes de
bancos privados classificaram a sexta última. Com a greve
dos Bancos do Brasil e Central, faltou dinheiro para atender nos caixas. No banco Meridional, o movimento não
deixou nem o gerente José Abdon ir almoçar. Já no Banorte e no Safra, os gerentes, Carlos Araújo e Carlos Simões, respectivamente, tiveram que ser socorridos pelo
Banco Econômico, sob pena de terem que fechar as
portas.

O sucesso da Globo
A
último, o su-

comprovar, domingo
atriz Aracy Balabaniam
"Que Rei Sou Eu?",
"Mariapôde
quanFromet", em
cesso de sua personagem
"Caminhão
todos
do Faustão" e
queriam saber sobre
do participou do
seu verdadeiro filho (na novela, é claro). Hoje é Lucinha Lins quem está
"Caminhão", em Goiânia.
no
No Fantástico, hoje, será Iniciada uma campanha para que
"Coruja Nacioadotem uma criança. E, no
pessoas responsáveis
"Dona
e Mauro
Wllker
José
Braga,
Sônia
com
Flor...",
nal", tem
Mendonça.

Por sinal, a Assembléia Legislativa está, agora,
com toda a sua estrutura completa, com a recente assunçào do coronel Roberto da Silva Cruz e do major
Marco Antônio Praxedes de Moraes na chefia e vice,
respectivamente, da Casa Militar daquele legislativo.
Na chefia da Casa Civil está Gal Ximenes. Outra aiteraçào na AL Antônio Heitor acaba de assumir a Diretoria de Pessoal.

Acontecimentos
A Academia Paraense de Letras e o Instituto Histórico e Geográfico do Pará comemoram, dia 3, 89 anos de fundação,
com a data sendo marcada com sessão soIene na sede da Academia Paraense de Letrás, às 20.30 horas, tendo o acadêmico
Hélio Gueiros, governador do Estado, como orador oficial.

sede da Assembléia Paraense).
Valéria Porpino Nunes, a atual
"Rainha das Rainhas", recebeu a
piaqueta das mãos do presidente UbiraSalgado.
jara
Por motivos diversos não estiveram presentes Maria José Pereira Dantas, Lúcia Lobão e Silva, Sue
Ann Stegmann Tlbery e Martha
Corrêa.
Em meio a noitada, a diretoria do
Clube do Remo ainda prestou diversas
homenagens, entregando plaquetas,
entre estas ao SRM de Comunicação.
Durante o encontro veio a notícia: Haroldo Maués (que ali estava em companhia de sua mulher,
Patrícia Maués) seria o chefe da delegação nacional feminina de basquete, que vai à Espanha, em julho,
participar do Mundial Juvenil.

Greves
como tema
O
presidente José Sarney
foi firme ao analisar o livre direito de greve atualmente no
país, em seu pronunciamento
de quarta-feira última. E contundente, ao mostrar o volume
de greves que tem sido feitas
atualmente no país, e afirmar
que este direito vai, agora, ter
um controle.
O senador João Menezes, na Tribuna do Senado,
também já manifestou sua
apreensão com o momento
atual e afirmou haver apresentado dois Projetos de
Leis enfocando o problema
das greves: um regulamento à greve dos serviços essenciais e o outro dos
serviços gerais.

Corpo 8 Cia.
O IV aniversário da Academia
"Mistura Fina", dia 5
vai ser comemorado na
do corrente, em reunião comandada por suas
proprietárias Roberta Medeiros Rezende (com
o marido, Jorge Rezende) e Adriana Medeiros
Franco (e o marido, José Franco).
"Baile da Safira" é a festa que o Clube
de Engenharia estará promovendo, no dia
ten6 do corrente, na sede do Pará Clube,
"Fruto da
do a música do conjunto paulista
Terra".
Os integrantes do Rotary Clube Belém-Norte
próximo,
realizarão uma reunião festiva, dia 9 "Dia
das
do
antecipando as comemorações
"OTheatro, do HilMães". Será no restaurante
ton, tendo como homenageado o casal
Lorraine-Frank Rosheuvel.
O A futura noiva Andréa Santos, filha do
casal Maria de Lourdes Abel dos Santos,
vai ser homenageada com o tradicional
"chã-de-panela", no dia 18, na casa de chá
"As Mulatas",
promovido por um grupo de
suas amigas. Andréa casará dia 27 deste
,mês, com Sérgio Augusto Cruz, filho de
Coaracy Cruz.

Narda de Souza Tamazzo também
foi rainha remista

Suspendendo emissões
A revista "Vlsâo" analisou, em matéria de duas pàglnas, o Projeto de Lei do senador paraense João Menezes,
emissões de
que proíbe pelo período de 60 dias"otodas as
papel moeda, finalipapel-moeda. Segundo o Projeto,
zado e acabado, estocado na Casa da Moeda, permanecerã em seus depósitos, ficando indisponível por igual
"A Casa da Moeda fica obrigada a
período". E completa:
relacionar no prazo de 10 dias todo o numerário existente em seu poder"

SPOTS
Está marcada para o dia 10 de maio a inauguração da agência do Banorte em Santarém.
O artista plástico Geraldo Teixeira está convidando para o vernlssage da exposição de suas pinturas
realizará, às 20 horas, do próximo dia 3, na galeque "Theodoro
Braga", do Centur. A mostra será levaria
da até o dia 17.
O empresário Léo Cunha anlversarlou ontem.
A data foi passada sem comemorações, pois, somente á noite, em companhia de sua mulher
Therezinha, Léo Cunha regressou de Sáo Paulo, onde esteve participando da Feira UD.
Resto do late Clube, onde todos vâo para ver e serem vistos, em ritmo dc superlotação no almoço do .
domingo que passou, sempre com sua excelente cozinha. Lá pontificava o charme de quatro belas jovens:
Valéria Porpino Nunes (Rainha das Rainhas do Carnaval), Patrícia Porpino Nunes. Patrícia Hanna e Gisele Fonteles de Lima.
Iate em pauta: seguiu para este flm-desemana prolongado em São Luiz a sua equipe
promovide voleibol feminino, para um torneio
"Marcopolo". As
do pela agência de turismo
treinadora,
atletas foram acompanhadas pela
professora Edmlrcc Vasques e tendo como presidente da delegação, Fernando Galúclo.
Cléa Chamié Chady, dama alinhada e sempre em
evidência nos acontecimentos do alto mundo, está
em dia de somar idade nova. Comemora a data ao
lado do marido, Salim Chady, e dos filhos.
Outra dama alinhada do alto mundo, que tambêm está rasgando folhinha no dia de hoje:
Jaynnete Penna de Carvalho, mulher do engenheiro Angenor Penna de Carvalho. Ele estará
de "niver" no dia 3.
O palacete residencial do governador serviu como palco para o lançamento do cartaz promocional
"Belém — Air France". c teve a
primeira dama Therezinha Gueiros como anfitriã, quinta-feira última.
Foi proposição do vereador Eduardo Menezes
o Projeto de Lei para instituição do uso do paletó e gravata (para os vereadores), e traje sociai condigno (para as vereadoras), nas sessões
plenárias da CM.
Por sinal, o vereador Eduardo Menezes, que é lider no bairro da Marambaia, levou o prefeito Sahid
Xerfan â uma visita ao Centro Comunitário Nova Marambaia, quando este ouviu as reivindicações dos moradores locais.
Foi das mais animadas a recepção, em forma
de almoço, que o casal Annle-Alberto Moraes
promoveu, ontem, comemorando mais um aniversário do filho, Alberto Jr.
Está agendada para o dia 6 próximo, a escolha da
"Mister Paversão 1989 do concurso para eleição do
rá", que terá como palco a piscina do Hilton Hotel.
Nenen-Álvaro Tandaya estão de volta de um
rápido giro por Manaus. E foi na capital amazonense que Nenen comemorou a chegada de idade nova.
Papo sempre simpático e inteligente: Glória
Cordeiro.
Para angariar verbas para a festa em homenagem ao jubileu de ouro de vida sacerdotal de
D. Alberto Ramos, o Conselho.Arquidiocesano
promode Movimentos e Serviços Apostólicos"Pororove, hoje, um "Festival do Sorvete", na
antiga
da
frente
em
ca", na Senador Lemos
Gelar.
O fotógrafo Dirceu Fornengo fará. de 3 a 8 próxi"Senmos. uma exposição de fotografias denominada
"Angelus", do Teatro da Paz.
na
sibilidade",
galeria
Rosana-Pio Veiga Neto comemoraram com
mirim, na "Requintes", o 2o anirecepção
alegre
versário de sua querida Thaiz dos Santos Veiga.

Comenta a revista que "o mérito do projeto é o de resgatar
uma verdade esquecida pelos políticos". E diz que aos poucos
o Congresso aprende que inflação é desvalorização da moeda
devido ao excesso de dinheiro em circulação, e que bons ventos
carregem o Projeto de Lei do senador João Menezes.

Casa noturna
(Jm novo ambiente noturno da cidade é a casa noturna comandada por Sônia Souza, na Gentil Bittencourt, ponto antes
"Heriberto Recepções".
pertencente à
Bem decorada, com excelente música, a casa noturna está com uma variada linha de shows, registrando grande freqüência e merecendo elogios de quantos ali têm
freqüentado.

• ••

Luto na Medicina
e na sociedade
• A morte súbita do neurologista Gilberto Meira, veio aumentar a consternação na classe medica paraense, ainda enlutada com a inesquecível
perda de Paulo Morelli, no primeiro mês do ano.
Colega deste repórter deste garoto, nos antigos cursos Ginasial e Científico no Colégio Modemo, Gilberto Meira apenas iniciava uma carreira
que se descortinava brilhante, conceituado já em
todo o país na especialidade na qual se fez um estudioso, após importantes cursos efetuados. Médico competente e dedicado. A seus pais,
Vinita-Clóvis Meira. e demais familiares, aqui ficam renovados os nossos pêsames.

••••
* Outra morte sentida na sociedade foi a
do empresário Avelino Corrêa Júnior, ocorrida sexta última, enlutando sua esposa Maria Assmar Corrêa e os filhos. Maria Felícla,
Vera, Sílvia e Antônio Avelino. Com o registro, registramos nosso pêsames.

••••

Eventos
O 9° Encontro das Casas da
Amizade, que está sendo realizado desde sexta-feira última, será
encerrado hoje, no Centur, sob a
presidência do governador do Distrito 472 do Rotary Internacional,
Luiz Alberto Penna de Carvalho.
12 deste mês a realiSerá de 8 a "Técnica
de Oratória",
zação do curso
promovido pelo Centro de Estudos
Matemáticos, no Centur, ministrado
pelo professor e sociólogo Álvaro Paes
do Nascimento.
De 15 a 31 deste mês, também
no Centur, o professor Ruy Luzimar Teixeira Sizo ministrará o curde
Financeira
so "Análise
Investimento".
A Escola Superior de Psicobiofisica da Amazônia estará promovendo o
I Curso de Formação de Instrutores em
Terapia Pelo Movimento (Biodança e
Musicoterapia), com início marcado
para 16 deste mês, no saláo de convençôes do Hotel Sagres. O curso é
inédito em Belém.

Helena Coutinho, mulher de Zenaldo Coutinho, vai
aniversariar amanha, com as comemorações
restringindo-se à família.

Também amanhã o aniversário do médico An' '
tônlo Hermllo da Costa e Silva.
E o deputado Gérson Péres será um dos distinguidos aniversariantes da terça-feira, fazendo-se alvo de
felicitações em larga escala.
O brigadeiro Otávio Araújo, comandante do
1 ° Cornar, diz que não pára já a construção da
nova residência oficial do 1* Cornar, na periferia da cidade. Por enquanto, permanecerá a da
Braz de Aguiar, esquina com Rui Barbosa, cruzamento onde ele lamenta somente a ausência
de um semáforo.
Será somente no dia 17 de maio a entrega dos ti"Honra ao Mérito" e "Cidadão do
tulos honoríficos de
Pará" ao professor Francisco Rocha, pela mesa diretora da Assembléia Legislativa.
O casal Narscy-Chady Sadalla reuniu a turma miúda, ontem, em animada recepção nos salões da "Bellas Recepções", para comemorar a
chegada de idade nova para a fllhinha, Nachara Palmeira Sadalla.
' O casal Vera-Paulo Maurício Melo põe o pé no ja"States". Em Los
to na próxima quarta-feira, rumo aos
Angeles, Paulo Maurício participará de um Congresso Americano de Cirurgia Plástica. Depois, esticam
para San Francisco, new York e Miami.
Carlos Simões está respondendo interinamente pela gerência geral do Banco Safra, ecupando lugar vago com a saída de Dário Ferreira.
Agora, Simões vai a São Paulo conversar com
a cúpula da casa bancária, para ver se è fixado
na função.
Para o Maurício Almeida, titular da Sesan. ler: um
pequeno buraco surgido na Tiradentes, entre Benjamim Constant e Piedade, transformou-se em uma eraterá que ocupou toda a largura da rua ameaçando
impedir o trânsito.
Abro um parêntese neste espaço para agradecer as inúmeras felicitações que recebi (quer
pessoais, por cartões ou telegramas), por ocasião de meu aniversário. Renovo os agradecimentos ao casal Rita-Fernando Brasil que em
sua residência, em Brasilia (onde me encontrava na data), puxou uma noitada de homenagens
realmente carinhosa.
Agradeço, também, aos colegas colunistas Isaac
Soares, Edwaldo Martins. Raymundo Mário Sobral ,
Japhet Bastos, Wilton Moreira, Vera Castro, Fernando Castro Jr., Lana Silva e Bernandino Santos, que
fizeram do evento noticia' em suas respectivas
colunas.
Por hoje, é só.
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Na 5- Avenida você encontra mil opções
em presentes finos e personalizados.
A 5- Avenida também atende listas de
________^y
presentes de casamentos e confecciona
as mais belas embalagens.
Dê o melhor presente para a pessoa a quem você ama
Av. Braz de Aguiar, 224 - Tel.: 226-6364
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HOW ROOM REZEM
Duas Propostas modernas e ousadas no
requinte da iluminação e decoração

-Galeria do Jumbo, Loja 12 - Tel.: 226.7322J
Senador Lemos, 347 - Tel.: 224.6644
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A educação de
hoje e o Brasil
de amanhã
Clodomir Colino
Qual o futuro da educação brasileira de hoje e que
reflexo terá ela no Brasil de amanhã?
É embaraçosa a situação educacional brasileira. Há
milhões de crianças na faixa de escolaridade compulsória fora das escolas. Também em relação ao número
de analfabetos foram feitas estimativas e, mais uma vez,
constata-se seu crescimento quantitativo na última década, apesar do decréscimo de uns poucos porcento. De
resto, isso nada significa pois há necessidade de prover
escola, trabalho e alimento para pessoas e não para percentuais. Continuamos assim a congregar o maior contigente de analfabetos do mundo ocidental.
As prioridades brasileiras no setor educacional têm
sempre variado e a recente e exagerda ênfase no ensino
superior deixou problemas gravíssimos entre outros, o
custo elevado do universitário.
Já se tornou lugar comum afirmar que a educação
brasileira enfrenta dificuldades; que as taxas elevadas
de analfabetismo e de evasão e repetência no Io e 2°
níveis
graus são causa e efeito dos males que afligem os ho
enmais altos de ensino; que a inflação de recursos
sino superior, criou distorções no ensino; que, por não
serem avaliados os conhecimentos dos alunos de nível
superior, entregamos à sociedade profissionais mal preanos às
parados; que o populismo, chegado há poucos "cônsulinstituições de ensino superior com as famosas
tas à comunidade" acabaram por inviabilizar algumas
dessas instituições. Tudo isso é verdade. Ocorre, entretanto, que a solução de cada um desses problemas, isoladamente, ou de todos eles, em conjunto, não basta para
aprimorar nosso sistema educacional.
Realiza-se hoje nos EUA e em outras nações, um
particulares
grande esforço para fortalecer as escolas
para ser evitado o que vemos por vezes: padrões acaadministradesagregação
e
dêmicos baixos, vandalismo
tiva nas escolas públicas. O próprio ex-ministro da
Educação Terrel H. Bell, em entrevista, perguntado se
edunos EUA as escolas particulares ofereciam
"Creio melhor
que sim. As
cação que as públicas, respondeu:
escolas não públicas trabalham sob normas diferentes.
Elas devem oferecer educação de melhor qualidade e
ficaria surpreso se isso não ocorresse..". Perguntado ainda sobre qual o único tema de maior importância
"Disciplina. para
Por
a educação, respondeu sem titubeios:
isso quero dizer, mais que apenas bom comportamento
e normas rígidas de conduta. Para mim, disciplina implica competência em uma área do saber. Significa que
o estudante disciplinou seu intelecto para atingir nível
de excelência e se deu conta das conseqüências da nao
concretização de alto padrão de desempenho".
0*s abusos nunca lhe pareciam graves; os usos é que
o preocupavam pois, dizia, quando indevidos incorretos
e deficientes, degradam a realidade a que afetam. Os
usos recentes entre nós têm sido na direção de dificultar a ação educacional no setor particular. Outro uso tem
sido, em países de vida política incipiente como o nosso, entender as instituições públicas de ensino menos como escola que local de emprego. Outro uso, hoje comum
entre nós, é a politização ae instituições de ensino, de mvel superior em particular. A atividade política é a expressão da vida social normal; sem ela, não há
participação, renovação ou aprimoramento político. A
universidade significa um recinto, mais ou menos isolado, de certo modo extenso, não facilmente controlável,
cheio de pessoas jovens, em geral capazes de entusiasmo. Isso talvez possa ser muito interessante, mas produz outro efeito. Despoja os jovens de algo a que têm
direito, que é uma universidade, com a qual talvez consigam algum tipo de atividade, de participação poli tica, mas à custa de não ter uma universidade que
realmente funcione. A politização na universidade não
é excessivamente grave. Grave é a politização da universidade.
,
.
Certamente não podemos, no Brasil de hoje, situarSmith,
de
Adam
correta
nos na linha pedagogicamente
Von Hayer e outros que negavam e negam ao Estado
prerrogativas quaisquer sobre a educação. O Brasil é pobre e suas dimensões e disparidades imensas exigem a
atuação intensa do Estado no setor educacional. E necessário uma diretriz que o leve a afastar-se do setor educacional, gradativamente, limitando-se à ação
completamentar; se a atribuição ao setor privado, no
Brasil de hoje, da responsabilidade única pela educação
é sugerir o impossível, em contrapartida, estão visíveis
os desacertos do ensino público, entre eles o empreguismo, sempre tão presente. Basta observar, por exemplo,
as disparidades nas relações aluno/professor em diferentes instituições. A escola particular não é infensa a
esses males, mas possui melhores mecanismos de
defesa.
O debate sobre os méritos e deméritos da escola pública e da particular no Brasil repete-se há centenas de
anos e talvez o último tenha se travado durante a década que precedeu a Lei das Diretrizes e Bases e envolveu expressivas personalidades da educação, do clero,
do setor público e da imprensa. Seria pretensioso querer acrescentar novas luzes à matéria, mas é necessário lembrar que não fora a escola particular, a situação
educacional de hoje seria caótica. Por isso, tudo deve ser
feito para ampliar a atuação da iniciativa privada em
particular no Io e 2o graus que decresceu de maneira tão
assustadora nos últimos vinte anos. É verdade que está
garantido à livre iniciativa atuar no setor educacional,
mas é necessário que isso se faça, na prática, sem embaraços burocráticos. Sem condições para essa tarefa,
o Poder Público optou pelo controle financeiro das escolas, talvez até com o nobre propósito de garantir escolas aos menos favorecidos, mas os efeitos dessa
medida foram prejudiciais. Levou ao fechamento de escolas particulares e ao crescimento de uma imensa população estudantil mal assistida na rede de Io e 2o graus.
Se ao limitar taxas e anuidades havia apenas o propósito de assegurar escolas aos mais carentes, convenhamos
que há maneira mais simples e eficaz: bastaria ao Estado dar bolsa ao aluno carente e capaz, e compelir a
escola particular a matriculá-lo. De resto, procedendo
assim, e lembrando uma vez mais Adam Smith, poderíamos oferecer educação para todos e não ficar perdendo tempo em discussões estéreis sobre quem deve
ministrá-la e de que maneira deve fazê-lo.
O descaso pela formação humanística, o apego ao
— próprio dos que
pragmatismo pedante e de curto vôo
têm por arte impressionar os tolos — e o utilitarismo sem
restrições de ordem moral ou intelectual também são
responsáveis pelos males que nos afligem, emperram
nossa ciência, deturpam nossa cultura e cerceiam nosso desenvolvimento.
O esforço pelo aprimoramento da educação, por ser
tarefa de todos, não é prerrogativa de ninguém. E dever da família, dos religiosos, dos professores, dos diretores, dos técnicos em Educação, dos Poderes Públicos,
das entidades particulares e finalmente de cada cidadão.

Romulo
Carla Míriam Pinto
de Almeida
R omulo foi meu amigo, e
O seu apoio tão real, à
M inha poesia infantil, foi de
U ma preciosidade sem igual.
L ouvo aqui a sua memória, e
O desejo de sua eterna paz!
(Póstuma homenagem na passagem do 3o
ano de falecimento do amigo Romulo).

Destruição do mundo

A Belém nova e os
oetas esquecidos

Monsenhor Leal
Se o mundo ainda não foi destruído, é por causa dos
santos nele viventes, a colocarem, sobre o altar do Senhor poderosa força de súplica pelos pecadores, cujos
dia, por quanpecados são inumeravelmente pagos, cada
tos percorrem o caminho da santificação própria.
Estas palavras são de Nossa Senhora, em uma de
suas locuções interiores ao Padre Stefano Gobbi, encarregado de transmiti-las a todo mundo, principalmente
aos padres. Não diz nenhuma novidade, como ela mesma faz notar, com freqüência, em seus ensinamentos.
Tudo está contido nas Santas Escrituras do antigo e novo testamento. Ela o diz.
Logo no livro do Gênesis, vemos Abraão arengar humildemente com Deus, propondo-lhe a barganha de, em
setroca de dez santos, lá existentes. Sodoma e Gomorra me;
rem poupadas de destruição. Só havia quatro santos
recedores do favor e, assim mesmo, de mérito mui
duvidoso. Conforme atestou a curiosidade da mulher de
Loth transformada em estátua de sal petrificado.
Desde aqueles tempos tão recuados, houve a prova
de como os rogos e as boas obras de um pequeno numero de habitantes em uma cidade poupa-la-ão de extermínio merecido, mas obstado. Pela força dos santos, em
deterem os terríveis efeitos da vingança divina sobre os
dias de hoje, a
povos. Isto mesmo está acontecendo nos
Mapedidos e rogos insistentes do Coração Imaculado de
ria, a seus devotos.
Não diminuem ainda mais as destruições parciais
do mundo porque os santos são perseguidos pelos pecadores, em favor dos quais alcançam de Deus tempo para se arrependerem e obterem a graça da conversão. i>ao
santos abençoados e transformados em outros Cristos
a conseguirem, com o sofrimento, perdão para seus perseguidores.
,
,
Como a seu Filho divino, Nossa Senhora toma pela
do
a
vontade
fazerem
ela,
mão seus devotos para, como
Pai. E não olharem o grande mal praticado e difundido,
hoje como nunca, pelos mais refinados meios de comunicação social. Olhar deve haver para enxergar como,
sob as cinzas do imenso deserto deste infeliz mundo, despontam muitos e novos rebentos de salvação.
São vidas desconhecidas e escondidas, mas muito
mais preciosas, cada dia conduzidas pela senda da santidade em seguimento do Coração Imaculado de Mana.
fuga
Fizem a vontade do Pai, no quotidiano esforço de
e libertação do pecado, para viverem em graça e piemtude de amor, demonstrando sofrimento, em face do homem moderno sem Deus. Ficam em vão os protestos por
meio de agressões, vinganças e ódios. Porque a raiva
nunca realizou a vontade de Deus e só agrada ao demonio facilitado por ela em seus extermínios.

menino
Leônidas Braga Dias
Estão tirando o meu quintal,
roubando o meu céu,
demolindo meu paraíso.
Estão tirando o meu quintal,
estreitando meu horizonte,
abafando o meu ar,
acinzentando meu arvoredo.
Estão tirando o meu quintal,
acabando o meu chão,
evanescendo o meu sorriso.
Estão me fazendo infeliz.
.. . i-.iir>li <?>•;.,i<. ç; ..
o "meu sol"?
Em que chão desenharei
Em que chão pularei "macaca"?

ui

Estão tirando o meu quintal.
Onde
Onde
Onde
Onde

o meu saci?
esconderei"matinta-perera"?
ouvirei a
encontrarei outras alegrias?
curtirei minhas fantasias?

Na TV?
Não.
Entre paredes de concreto?
Entre carpetes e cortinas?
Não. Três vezes: Não.
Eu quero ar.
Eu quero verde.
Eu quero chão.
Recomponham o meu sorriso,
conservem meu paraíso.
Nada disso faz mal.

Clóvis Meira
A leitura de Belém Nova, números saídos nos anos vinte,
levou-me ao encontro e às relembranças com poetas do passado, entre eles, um tímido e solitário, romântico e generoso, muitas vezes lírico e saudosista, esquecido das gerações atuais,
modernismo e suas
principalmente dos moços, aprisionados pelo cm
versos. Ele era
variações na representação da linguagem
um clássico, sonetista por excelência, mas que fazia suas belas
incursões por outras áreas da poesia. Quero me referir à alma
simples e boa de Curcino Silva ou Curcino Loureiro da Silva. Paraense do interior, nasceu em Muaná. Fez seus estudos em Belém. Concluiu Direito na Faculdade de Direito do Pará. Colou
grau, na Secretaria, dia 20 de dezembro de 1916, juntamente coma
Havia enveredado pelo jornalismo,
Arnaldo Valente Lobo. "Folha
do Norte", trabalhando na revigrande escola que foi a
são e na reportagem. Ingressou no Ministério Público, nomeado promotor da Comarca do Xingu, em 1917. No ano seguinte,
deu início à sua carreira na Magistratura. Primeiro como juiz
substituto da Comarca de Igarapé-Miri. Somente em 1921 é que
teve a sua nomeação para juiz de Direito de Primeira Entrância, na Comarca de Afuá, promovido em 2 de outubro de 1924
à Segunda Entância, na comarca do Xingu, onde já servira como promotor. No dia 26 de Janeiro de 1925, foi transferido para
a Comarca da Vigia, bem mais próxima da Capital. Com o advento da Revolução de 1930, e a reforma havida no Judiciário,
no dia 10 de outubro foi nomeado para o Tribunal de Justiça do
Estado, como desembargador. Sua atuação na Magistratura foi
das mais representativas, ocupando, por algum tempo, a Presidência do Tribunal Regional Eleitoral.
>;;

Pequeno de estatura, compleição franzina, delicado no falar, encarou sempre, com muita seriedade, a função judicante,
oferecendo belos estudos de Direito à decisão final do Tribunal.
Trabalhador, estudioso, engrandecia o Tribunal. Era um júrisconsulto. Seus trabalhos, alguns publicados em revistas especializadas, devem estar nos arquivos do Tribunal de Justiça.
A vocação literária de Curcino Silva despontou muito cedo,
através da imprensa diária, freqüentador constante das revistas literárias da época. Foi eleito para Academia Paraense de
Letras, Cadeira n°35, da qual é Patrono Santa Helena Magno e
atual titular, o acadêmico Daniel Coelho de Sousa. Poeta desde
os albores da juventude, editou, em 1916, -Livraria Escolar —
Belém — Para— um livro de versos, com 85 páginas e igual numero de poemas, a que chamou de Sarçacs. Esse livro, completemente esgotado, foi possível encontrar um exemplar na
biblioteca da Academia Paraense de Letras, foi dividido pelo autor em três partes: Poemas D'Alma, Poemas do Amor e Poemas da Vida. Teria, então, 26 anos de idade. Acabara de concluir
o curso de Direito, mas já revelava ser um sonhador, uma alma
sofrida, temperamento esquizotímico, introvertido, vivia e sonhava com o seu mundo interior, como se observa no soneto que
emprestou o nome ao livro:
"Sarçacs"
caminho da Vida
no
audaz
O peregrino
quando a jornada enceta, a quando e quando alteia
a fronte e fita ao longe a miragem querida,
e por palpá-la e vê-la: corre, freme anseia.
E o louco se vai, nessa ambição incontida,
preso, perplexo, ouvindo a canção da sereia,
amando essa Esperança ignara e fementida,
palmilhando da estrada a ressequida areia.
Ãi ..'.(5
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E nunca chega ao fim... O sonho? O sonho é morto
A miragem da vida é extraordinário Horto,
onde soluça e canta o corvo —o Nunca Mais!
Ei-lo cansado, exausto e preso de amargores
conclamando que a Vida —vendaval de dores—
É feita de ilusões e feita de Sarçaes!"
"CeApesar de se apresentar com o título de participante do
náculo dos Novos", os seus versos não fogem aos cânones do passado, a maioria de sonetos românticos, dolentes e bastante
sofridos. Independente do livro, publicado em 1916, foi possível
encontrar alguns de seus versos na Revista Belém Nova, de maio
e junho de 1924. Já não mais sonetos, sempre rimando o primeiro com o terceiro verso e o segundo com o quarto, mas sempre
doridos, como se vê em:
"Cantos DAlina"
—triste
velhinha
alma
Minha
de cajado e passo lento
de cabeça tão branquinha
vai ao sol, à chuva, ao vento.
Em busca de um sonho morto
Ah! sonhos da cor da aurora,

que minha alma, no seu Horto,
adorava a toda hora!
Minha alma toda tremendo
pelos invernos da Vida,
vê seu sonho ir morrendo
—c ela, a morrer esquecida.
E neste solar deserto
Onde a velhinha moureja
não há luz de sol aberto,
só a treva aqui moureja.
Minha alma, chora, minha alma,
pelo teu sol que ficou!
Chora, velhinha sem calma,
que o teu sol também chorou!
Canta, velhinha, canta,
do teu corpo a soledade,
canta, velhinha santa,
o funeral da saudade!"
Jovem, ainda, Cursino Silva já era um saudosista. Saudade
dos tempos descuidados da infância passada no interior, saúdade dos amores que ficaram para trás e que não voltariam mais.
É o que transmite a lira apaixonada e ardente do poeta:
"Saudades"
Noites friorentas... Só... Que saudade de ti...
da luz de teu olhar que os nervos me aquecia...
Em redor de mim, treva e isolamento, e aqui
o silêncio pesado e a saudade sombria.
Bem junto a ti quisera agora estar, amando
teus olhos, tua boca e a tua mocidade...
Ah! tua voz-gorgeio amado e claro e brando,
desejara ouvir neste inferno da saudade!...
Longe de ti, meu doce amor, a vida é triste!
Não brilha o sol ardente, o sol dos teus olhares
somente vive a treva, e a solidão existe,
só vive o ocaso roxo-escuro dos prazeres.
Tudo fala à saudade!... o céu, o rio, a mata!
Saudades diz o sol de inverno, enfermo e baço,
o córrego gemente a saudade retrata,
e eu choro de saudade, e outra coisa não faço!..."
"Pôr de Sol"
—Um
delíquio opalino da Vida,
Pôr-de-sol!
poderio da Sombra e gargalhar da Noite.
Uma canção longínqua a chorar, dolorida,
que atassalha o seu peito, à maneira de açoite.
Pôr-de-Sol! — Derradeiro anseio de um suicida,
que nas ruínas de um Sonho, alquebrado, se açoite,
Roxa saudade, triste, enferma, emurchedida,
que no paul da Morte, a penetrar, se afoite.
Na miiüYalma há também um pôr-de-Sol de Sonho,
balir de ovelhas, simo a soluçar e nostagiia langue...
E eu vivo solitário, errando, como um monge,
trazendo na miiúYalma um pôr-de-sol em sangue!..."
Mas, Curcino Silva, era perito em muitas outras coisas, como a Filatelia. Durante muitos anos foi o Presidente da Sociedade de Filatelia do Pará, animando os jovens à pratica de
colecionar selos. Reunia em sua própria casa, na travessa de
São Matheus, fazendo toda a sorte de promoções para fazer crêscer o "seu clube", inclusive promovendo leilões de peças consideradas raras, só do interesse de grandes colecionadores, com
quem mantinha correspondência regular. Geraldo Corrêa, entusiasta em filatelia, numismática e coisas da natureza, mantinha constante relacionamento com Curcino, a quem muito
considerava: "Um homem culto, simples, amante dos livros,
¦chegando a ter apreciável biblioteca. Era um solitário". Morreu
em idade provem, mais de oitenta anos, mas sempre manteve
a aparência e disposição de um jovem. Muitas filhas, todas intelectuais, detentoras de diplomas de cursos superiores, continuam mantendo e fazendo crescer as tradições culturais
paternas. Antes de morrer, pouco a pouco, foi se desfazendo de
sua preciosa biblioteca, jurídica e literária, adquirida fraccionada pelos amigos que lhe eram mais chegados.
Nota— A grafia de Cursino com S está pelas revistas. Encontrei com o C no livro "Sarçaes". Geraldo Corrêa, de quem
era amigo, disse-me que ele próprio havia confidenciado que o
correto e com C. Daí a minha preferência em escrever Curcino
Silva.

Façam-me feliz.
Preservem o meu quintal.

Inocêncio Serzedelo Corrêa ¦ O Amazônida de Aço ¦
José Valente
marechal Floriano só conseguiu consolidar a ReO pública porque empregou, ao pé da letra, o velho
anexim: "Confiar desconfiando sempre".
Assim sendo, os seus ministros dançavam do cargo
como se na volúpia de uma valsa. Aliás, para o marechalpresidente, eles, os ministros, nada mais eram que simpies moleques de recado.
Pela sua rudeza, foi chamado de Marechal de Ferro. Isso porque os adeptos do Partido Federalista Republicano, partido do Uruguai e Argentina, sob a inspiração
de Gaspar Martins — o parlamentarista —, Demétrio
Ribeiro, Barros Cassai e outros, e, sob o comando de Gumercindo Saraiva e Joca Tavares, vieram trazendo de
roldão os florianistas, desde o Rio Grande do Sul até as
.proximidades de Curitiba.
Rui Barbosa — já com o título de general honorário
do Exército, honraria outorgada pelo marechal Deodoro — exilara-se em Portugal e de lá assistia ao caos em
que o Brasil ia-se transformando; o contra-almirante
Custódio de Melo, ministro da Marinha de Floriano, descontente por não ter ascendência sobre o presidente, rebelou quase toda a esquadra; o almirante Saldanha da
Gama — brilhante marinheiro — que se havia declarado neutro às "monarquista
agitações, definiu-se como revoltoso, adiantando ser
puro", tentando, com um
audacioso golpe-de-mão, apoderar-se de Niterói. Enquanto isso, no Sul, o general Argolo ia entregando a rapadura aos sediciosos.
Floriano não pestanejou. Convocou o então coronel
Antônio Ernesto Gomes Carneiro — apesar de ser for-',
mado em medicina, era militar até a medula — e o enviou para o Sul, com a ordem expressa de deter o avanço
das hordas de Gumercindo Saraiva; na Marinha, após
inquirir vários almirantes, a fim de reagrupar e comandar o restante da esquadra, e combater o contraalmirante Custódio de Melo, recebeu o presidente, como
resposta, um rotundo não. Ante as negativas, Floriano
convocou o almirante Jerônimo Gonçalves, já na reserva. Gonçalves aceitou de bom grado. A esquadra que seria comandada pelo almirante foi de pronto apelidada
"esquadra de
papel". E para o Mipelos revoltosos de
nistério da Fazenda, Floriano designou o coronel Inocêncio Serzedelo Corrêa.
Estava formado o tripé consolidador da República.
Carneiro resistiu 29 dias ao cerco da cidade da Lapa. Quando Floriano recebeu o comunicado da "Então,
queda da
cidade da Lapa, fez apenas um comentário:
o
Carneiro está morto!" Os 29 dias de resistência serviram para que as tropas legais chegassem ao teatro de
operações; o almirante Gonçalves com a sua esquadra
menosprezada pelos revoltosos, varreu dos mares brasílicos a esquadra do contra-almirante Custódio de Melo, que se internou em Buenos Aires, e Serzedelo Corrêa

começou a restaurar as finanças do País.
Aliás, Serzedelo foi o ás que Floriano trazia escondido na manga.
Serzedelo Corrêa nasceu em Belém a 16
Inocêncio
junho de 1858. Aos vinte e dois anos era engenheiro
militar, pois assentara praça aos dezesseis. Aos 21, já era
segundo-tenente de artilharia. Serzedelo foi uma das
mais fulgurantes inteligências oriundas do Pará. Era incorruptível e infenso a qualquer injunção política. Aos
vinte e sete, foi nomeado lente auxiliar da Escola Militar do Rio de Janeiro. Isso queria dizer que o capitão Serzedelo Corrêa estava apto a substituir qualquer
catedrático. Aos 33, era ministro do Exterior.
Com o advento da República, Deodoro tirou-o do anonimato, designando-o para governar o Paraná.
Quem visitar a belíssima igreja de Nossa Senhora
da Luz dos Pinhais — a Catedral de Curitiba —, construída no mais puro estilo gótico, e se for paraense, sentira o insopitável orgulho em ler, logo à entrada do
templo, à esquerda, uma placa, oferecida pelo povo euritibano como preito de gratidão à magnanimidade de
Inocêncio Serzedelo Corrêa, benfeitor eterno da comunidade católica de Curitiba.
Serzedelo jamais governou o Pará. Todavia, foi seu
deputado-constituinte na legislatura de 1890-93.
Não tendo atuação satisfatória no Ministério do Exterior, Floriano demitiu Fernando Lobo Leite Pereira e
chamou o tenente-coronel Inocêncio Serzedelo Corrêa.
Serzedelo assumiu a pasta do Exterior, com a República desacreditada no estrangeiro. O novo ministro mobilizou os nossos diplomatas e os enquadrou. E o Brasil
passou a ser respeitado. Boquiaberto, Floriano viu a melhoria das relações brasileiras com as nações amigas,
graças ao pulso forte de Serzedelo, e nenhum país reconheceu o estado de beligerância no Brasil, pedido por
Saldanha, Custódio e outros revolucionários. Quarenta
dias depois, Floriano, nomeou Serzedelo, interinamente, ministro da Justiça.
Floriano sabia que os generais queriam depô-lo e pediu sugestão a Serzedelo sobre como enfrentá-los.
Serzedelo respondeu-lhe com uma só palavra:
"Reforme-os".
Onde dias depois, isto é, 2 de abril de 1892, SerzedeIo deixou a pasta da Justiça.
Dias mais tarde, Floriano reformou treze generais.
Se Floriano era o Marechal de Ferro, Serzedelo era o
Amazônida de Aço!
Em junho de 1892, Serzedelo deixou o Ministério do
Exterior e assumiu a pasta da Agricultura, Comércio e
Obras Públicas. Nesse Ministério obrou prodígios. No Rio
de Janeiro, melhorou o subúrbio da Gávea; construiu o
ramal Alagoinhas-Jacu; e o de Sal vador-Joazeiro, na ferrovia baiana; criou a Mogiana; deu início à ligação fer-
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roviária Santos-interior paulista; implantou o
Labotarorio Bacteriológico e estimulou a emigração. Tudo isso em apenas seis meses. A 31 de outubro assumiu
a pasta da Fazenda, acumulando com o Ministério que
já exercia.
de Serzedelo, havia uma
a mesa de trabalho
"Primeiro o Brasil".
Sobre
placa onde se lia:
Foi no Ministério da Fazenda que.a inteligência e o .
senso de organização de Serzedelo afloraram em toda
a plenitude.
As finanças brasileiras estavam no caos. Não fossem as exportações de borracha da Amazônia, o crédito externo inexistiria. Então ele anexou o Banco da
República ao do Brasil, sob a grita de desemprego dos
funcionários do primeiro. Entretanto, primeiro o Brasil.
Fundou a Câmara Sindical, que mostrava diariamente
ao público, o movimento bancário e os atos do próprio
ministro, e mostrava as especulações clandestinas. Is-'
so contrariava os industriais, os poderosos grupos financeiros, os especuladores e os corruptos — isso já vem
de longe —, que encontravam uma barreira intransponível em Serzedelo. De todas as formas, os homens que
detinham o poder econômico procuravam burlar as normas estabelecidas pelo ministro. Então, eles, os ricos,
assestaram as suas baterias contra o presidente Floriano, que, com toda a sua fortaleza, dobrou-se.
Mandou chamar Serzedelo para receber as suas ordens. Enganou-se redondamente o presidente. Serzedelo não tinha medo dos arregannos de Floriano. A
acirrada e Serzedelo
entrevista foi acre! A discussão "Desta
data em diandemitiu-se, não sem antes dizer:
te, senta-se na cadeira presidencial a corrupção!"
Floriano prendeu Serzedelo e mandou recolhê-lo à
Casa de Correção.
Em nove meses no Ministério da Fazenda, Serzedelo recuperara as finanças brasileiras, deixando em Londres um saldo de nove milhões de libras e o câmbio com
a taxa de 6%
Na prisão negou-se a receber os seus proventos "Não
provenientes do posto de tenente-coronel, alegando:
estou prestando serviços ao Exército e esse dinheiro pertence ao povo!"
Serzedelo era pobre e arrimo de mãe viúva. Aquele
homem inflexível escrevia ternamente a sua mãe:
"Minha adorada mãe!
"Enquanto eu estiver aqui
preso, vá vendendo todos
os meus livros e pertences, para a senhora poder se
manter.
"Peço-lhe desculpas e a sua bênção!
"Seu filho
"Serzedelo".
Os homens que nos governam hoje bem podiam se
mirar no exemplo de Serzedelo, o Amazônida de Aço!
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O LIBERAL

Belém, domingo, 30 de abril de 1989

A Constituição estadual e a Engenharia (I)

Em defesa do castelo de ouro
Nagib Charone Filho
Temos assistido, nos últimos 20 anos, a uma corrida desenfreada de interesses econômicos sobre o Estado do Pará. Esta
região é preciso que todos nos conscientizemos, é indubitavelmente'a mais rica do globo terrestre. Aqui estão alinhadas todas as riquezas, todas as fontes de matéria-prima necessárias
ao desenvolvimento das nações: o potencial hidroelétrico, as riParaauezas minerais das províncias de Carajás, Trombetase
bacias fluviais que
gominas, o potencial madeireiro, grandes
o mais barato
permitem o transporte marítimo, sabidamente
de todos. E o que tem restado pra nós, nativos desse Estado?
Muito pouco.
_
,
Temos observado que as populações de baixa renda nao tem
em
quantidamelhorado, muito pelo contrário, têm aumentado
de e até na grandeza da pobreza, expulsa que foram de áreas
rurais. Os grupos empresariais estritamente paraenses não têm
se fortalecido de modo visível. Na maioria das vezes, observamse, em diversos setores da economia, grupos vindos de outros
Estados beneficiando-se cada vez mais, principalmente por causa do grande capital e dos incentivos aqui concedidos. Esta mesma conclusão se estende, também, ao setor da Engenharia.
Desde muito tempo temos tentado tirar partido, mesmo modestamente, das grandes obras instaladas no Estado do Pará,
condições
procurando fazer constar, nos editais de licitação,
mais propicias para inclusão das nossas empresas. Sempre temos esbarrado em dificuldades de ordem financeira, de ordem
tecnológica, de ordem operacional e outras tantas. A maior de
todas esssas alegações é de que uma medida desta natureza era
inconstitucional. Entretanto, relendo a Constituição Federal em
vigor, tem-se a impressão que estes impedimentos desapareceram. Neste instante em que a nossa Assembléia Legislativa se
encontra elaborando a Constituição Estadual, achamos que é
o tempo propicio para introduzir alguns dispositivos sem ferir
evidentemente a Constituição Federal. Algumas obrigações e incentivos poderão trazer, para o Estado, grandes benefícios sem
empreiteiros e com
que desestimulem o interesse dos grandes
certeza beneficiarão muitos. A Constituição Federal, em seu Art.
170, é muito clara com relação aos objetivos a serem alcançados na Ordem Econômica e Social:
"Art. 170. A Ordem Econômica, fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar
a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social,
os seguintes
observados
_
"VII — redução das princípios:
desigualdades regionais e sociais;
"IX — tratamento favorecido para as empresas brasileiras
de capital nacional de pequeno porte".
Já no seu art. 173, diz claramente que:
"Art 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição,
a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança
nacional ou ao relevante interesse coletivo, conforme definidos
em lei.
"§ 4? A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise
à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao
aumento arbitrário dos lucros".
Vê-se, desde modo, que é uma função precípua do Estado
a procura de uma distribuição mais equilibrada de renda.
Observa-se, também, que no Art. 174 a Constituição Federal estimula o cooperativismo:
"Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade
econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de
fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinano setor público e indicativo para o setor privado.
te para
"§2? A lei apoiará
e estimulará o cooperativismo e outras
formas de associativismo".
Entende-se aqui cooperativismo como sendo uma maneira
de pessoas ou empresas juntarem-se em torno de um objetivo

comum e, pela união, fortalecer-se para a conquista do còietivo
na nossa Consplanejado. Em assim sendo, devemos introduzir
tituição um dispositivo que obrigue ou estimule as grandes emas grandes
presas de âmbito nacional que aqui vêm executar
obras, a levarem em forma consorciada, empresas paraenses.
interior
Quantas obras hoje estão em execução em Belém e no conhecido Estado do Pará sem que sequer tenhamos tomado
mento do seu conteúdo. Estas grandes obras, normalmente, já
chegam no Estado com as empresas definidas, com seus custos
definidos e com os projetos totalmente elaborados. Todas estas
que ppgrandes obras possuem, no seu entorno, obras menores
dem ser executadas por empresas paraenses. E bem verdade
de grande capital é que
que muitas delas somente as empresas
delas, o governo
podem sustentar porquanto, em grande parte
nem sempre consegue mantê-las com os pagamentos em dia.
Nós não queremos introduzir dificuldades operacionais para estas grandes empresas. O que nós queremos é participar de
algum modo para que, com o passar do tempo, melhoremos a
nossa condição tecnológica, a nossa condição operacional e, principalmente, nossa condição financeira. Nós não queremos arrotar sabedoria, mas temos certeza absoluta que determinados
setores da Engenharia nós conhecemos talvez Dem mais do que
as empresas vindas de outras regiões. Porque aqui temos encontrado essas dificuldades e temos aprendido como resolve-las
com os parâmetros da região. Ainda recentemente defendi veementemente a construção da barragem de Kararaô mas, mesmo me achando conhecedor razoável das empresas de
Engenharia que trabalham nesta região, não conheço nenhuma
As vezes, existem aleque tenha participado desse anteprojeto.
operacional
capacidade
temos
para desennão
de
que
gações
volver determinados trabalhos com a velocidade exigida. Isto
a nós dispensado nao e
pode ser verdade porque o tratamento
o mesmo que para outras pequenas empresas vindas no rastro
das grandes empresas e que vivem permanentemente gravitando em torno destas. Temos absoluta certeza de que, se essas cdndições forem dadas, nós teremos como desempenhar a função
e até com melhores resultados. Não queremos um estado de beligerância com grandes empreiteiros nacionais porque sabemos
de recursos necessáquais são as regras do jogo para obtenção
rios ao desenvolvimento desses projetos. Sabemos perfeitamente
bem o planetário de interesses que gravita e forceja em torno
dessas grandes obras. O que nós queremos é uma convivência
a
e
pacífica e mesmas condições de tratamento que pouco pouco nos dêem oportunidade de nos transformarmos também em
empresas sólidas. Esta idéia, juntamente com outra que exporei em próximo artigo, apresentada à Comissão da Administrado Estado
ção Pública, da Segurança e Defesa dos Interesses
e dos Cidadãos da Assembléia Legislativa, despertou interesse,
de pronto, dos deputados Itamar Francez, Agostinho Linhares,
Fernando Bahia e Durbiratan Barbosa. Citei alguns assuntos jurídicos mais como idéia pessoal de cidadão atento aos interesses da região, mas cabe ao Poder Legislativo achar o modus
faciendi" quer em forma de obrigação quer em forma de incentivos, já que esta é uma legítima defesa do Estado do Pará. Durante toda esta semana, procurei ouvir vários advogados e eles
manifestaram opiniões divergentes, alguns achando impossível
e outros possível. Entretanto, isto se parece ao nascimento do
sindicalismo no mundo capitalista. Iniciou com lutas, às vezes
cruentas e com aparências de impossibilidade. Hoje, está fortalecido e conquistando cada vez mais direito para seus associados. A construção civil, como indústria, é um fortíssimo gerador
de empregos cie mão-de-obra desqualificada. Basta então olhar
a periferia das cidades, para se perceber que, em sendo vitoriosa a tese, estaremos contribuindo para a dissipação da miséria,
ainda que lenta.
— O autor é engenheiro civil.
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Compromisso com
o futuro (V)
Carlos Pinto de Almeida
O aproveitamento dos nossos recursos hídricos merece um comentário cuidadoso e especial por ter sido vitima recente de estudada manobra da direita e da
esquerda, de dentro e de fora do país, para brecar, impedir e inviabilizar a implantação da UHE de Belo Monte,
solertes para obter esse fim.
usando todos os meios
Usaram índio, "carpideiras ecológicas" tupiniquins e
de várias nacionalidades, cantores de rock e atores e atrizes em disponibilidade para o ridículo posando de ecologistas e esquerdistas, mas que para fazer às suas
do
não dispensaram o
representaçõezinhas
"cachê" e as exigidas mordomias. Tenho pagamento
acompanhado
os objetivos pronunciamentos do general Leônidas Pires
Gonçalves e até já utilizei uma de suas tiradas irônicas
em um de meus escritos — a da pata de gato macia — e
novamente concordo com o general, quando declaagora "no
Brasil existem cerca de 30 mil índios selvagens
ra —
e os demais, em torno de 160 a 170 mil, usam jeans, têm
aparelhos eletrônicos e são atores", e quando necessário
se caracterizam e vêm badalar na TV para obter o que
desejam. Também é verdade que ganham muito dinheiro com comissão e percentagens obtidas sobre o trabalho dos garimpeiros em suas terras e sem trabalhar. Não
nego que eles têm problemas, mas é preciso considerar
-i/i que fazem parte da nação brasileira e seus problemas se
'Ml nivelam aos de seus irmãos brancos. Temos alto índice
de mortalidade infantil, temos menores abandonados e carentes em todo o país, temos deficiência escolar no Io, 2o
e até no 3o grau, a criminalidade vem aumentando assustadoramente, temos inflação, etc. e isso tudo é muito grave e merece cuidado. Assim essa estória de puxar a brasa
só para a sardinha silvícola não tem a menor graça e só
pode ser feito daqueles que não querem o bem do país.'
Acho boa a idéia dá integração do índio à comunidade brasileira, da qual queiram ou não fazem parte. Mantê-los seivagens com sua cultura, sua linguagem, seus mitos e
costumes, tradições e crenças, das quais eles nem se lembram muito, é muito bonito e lírico até, mas improdutivo
e irreal. O mundo caminha para a frente e civilizações
muito superiores surgiram e desapareceram na poeira dos
tempos: a egípcia, a maia a inca, a azteca, etc. para falar das mais badaladas; por que não integrar o nosso irmão silvícola ao verdadeiro contexto nacional, dando-lhes
regalias, mas exigindo-lhes obrigações e o cumprimento
da lei como é feito com todos os brasileiros. É uma solução mais honesta e humana para todos. (Acredito que eles
não iriam gostar de pagar imposto de renda, aliás ninguém gosta!). O aproveitamento dos recursos hídricos da
Amazônia é assunto atual e para abordá-lo busquei dados na fonte certa, atendido pelos engenheiros Wilmos
Grunwald e Jorge Palmeiras da Eletronorte, que nos forneceram.
Para demonstar o cuidado no trato do presente empreendimento informaram a celebração antecipada de um
convênio com a UFPa para instalação de um Campus no
canteiro da obra, com estágios em todas as áreas
próprio
— CH, CB e CE — para estimular os novos futuros pesquisadores ao estudo e planejamento de atividades de interesse para a região. Esses benefícios futuramente
mo
poderão ser estendidos à Universidade Estadual. O país
vai entrar na década de 90 sob a ameaça de racionamento e é dever de todos lutar por uma solução. Vamos ao item
IV:
4) O APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HlDRICOS: A execução da obra é da alçada da empresa estatal
e a Secretaria de C & T poderá usufruir as benesses futuras e colaborar agora para a implantação da obra, tão necessaria ao desenvolvimento pretendido para a região. A
UHE Belo Monte tem previsão de início para 1995 e entrada em operação das primeiras unidades em 2001. Tucuruí e Belo Monte seguramente fornecerão os meios para
o desenvolvimento regional, e o projeto foi honestamente
apresentado e fundamentado em massivo trabalho com
seus prós e contras para debate com a comunidade, sem
impor, mas esperando colher subsídios para a solução a
¦;';

contento de todos os problemas surgidos. Us potenciais hidrelétricos do Sul, Sudeste e Nordeste estão praticamente esgotados restando ao país a opção amazônica, quer
dizer a UHE de Belo Monte com os seus 11.000 MW (geração/ano de 4.675 MW médios). Pode até não ser essa a opsurgir
ção pois o mundo caminha rápido e podem
alternativas mais viáveis. No caso presente, mesmo causando os falados efeitos ambientais, eles podem ser atenuados, ou não existiriam tantas hidrelétricas no mundo
todo. E, agressão por agressão, nada pode ser pior que a
atual agressão pelo mercúrio dos garimpos. O projeto e
a obra apesar de bons, no correr ligeiro de um escrito jornalístico com espaço angusto e valioso não podem ser analisados à vontade, mas em meu estudo de implantação da
futura Secretaria de C & T isso será feito, inclusive considerando a situação dos 344 irmãos silvícolas lá situados
(aliás relato aqui uma curiosidade que li e retransmito:
o denominado cacique Paulo Paiakan atualmente excursionando pela Europa, tem apartamento e telefone na Lista, aqui em Belém, e eu pensei que ele morava numa oca
nas margens do Xingu!). _
Conseqüências imediatas surgirão: o sistema de
transporte regional sofrerá sensível melhora, a Transamazônica receberá o seu suspirado asfalto, o Porto de Vitória e sua ligação rodoviária com Altamira serão
melhorados, as linhas da UHE de Tucuruí chegarão até
Altamira em curto prazo, e muitos outros benefícios virão rapidamente. Os dados negativos que inviabilizam
qualquer planejamento futuro serão contornados. Com
energia elétrica, a futura Secretaria de C & T terá campo
e do
para o planejamento do desenvolvimento da região
Estado em todos os setores. A situação precária e atual
de Altamira mudará radicalmente, e uma estrita vigilância de todos os segmentos da comunidade impedirá que
lá sejam cometidos os erros do passado. É verdade que
a ocupação da Amazônia vem se fazendo com erros e tropecos e os grandes projetos governamentais e privados de
ocupação e exploração de seus recursos naturais (colonização, mineração e metalurgia e os hidrelétricos) apresentam essas distorções, como: decisões tomadas fora da
região, excluindo até o governo estadual e municipal interessado e a população local; o uso de técnicas inadequadas à região; a concessão de incentivos e privilégios que
beneficiam o empresariado de maior porte; os problemas
sociais que surgem e não são solucionados, como a atração de pessoal não qualificado que acaba marginalizado,
etc. Nesse projeto tudo poderá se reproduzir se não houver uma previsão para evitar isso, e uma longa série de
medidas foram sugeridas, todas muito boas. As alterações
no meio ambiente que ocorrerão ao longo dos 10 anos previstos para a duração da obra serão corrigidas e minoradas em tempo hábil. A UHE de Belo Monte é o que
desejamos para o progresso da Amazônia e do Brasil, e
a virada do 2o milênio certamente nos encontrará em piena luta pela integração do país ao grupo dos mais ricos
e socialmente mais justos. Os governantes passam, o Brasil fica, e ficamos nos que o queremos grande e forte. Até
a próxima.
ROMULO — Permitam meus amigos e clientes idosos falar hoje de um velho amigo, o Romulo que conheci
na década de 1950 quando funcionei como assessor da Secretaria de Governo do general Barata. Nosso conhecimento datou desse tempo e na medida do possível
aproximei-o do governador. Ele sempre me distinguiu com
um tratamento cortez e amigo ao longo desses anos todos.
Colocou-se à disposição para promover e divulgar os trabalhos poéticos de minha filha Carla Miriam nos seus arroubos de talento infantil e dispensou-me sempre a maior
consideração. Sei que foi amigo de muitos e traído por outros. Assim é o mundo, mas o saldo sempre foi positivo
para o lado bom. Seu passamento foi muito sentido, e neste
3o ano, a sua memória continua viva entre os que o estimaram, íntimos ou não. Foi um ser humano bom e merece ser lembrado assim. Daqui envio a solidariedade da
minha família aos seus familiares.
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Uma vocação agrícola
da Amazônia
Lopes
Otávio Manuel Nunes

Para haver uma pressão do mercapolítica de
Algumas regiões ou Estados brasi- vel industrial e uma vontade
do em relação às fruteiras amazônicas,
realidade.
torne
se
esta
com
fazer
que
leiros são conhecidos por produzirem
fruteiras deveria haver uma vontade política do
determinados produtos agrícolas, que Além disso, o plantio dessas
da Governo do Estado em fazer isto aconreclamos
os
atenderia
consórcio
em
nacional
abastecem tanto o mercado
tecer.O ideal seria que esla iniciativa
como o internacional, como por exem- sociedade no que diz respeito à agresna região.
partisse do setor privado, entretanto,
ecologia
são
à
laPaulo,
de
São
praticada
Estado
o
produz
pio,
Como se sabe, a maioria dos solos nota-se que as décadas estão passando
ranja; os cerrados da região Cenna- e nada acontece e a Amazônia não po
tro-Oeste produzem a soja e os Estados da Amazônia é de baixa fertilidade
mais esperar pela boa vontade dos
da região Sul, produzem uva e maçã. tural. Com o desmatamento da flores- de
industriais do ramo, que talvez não peNa Amazônia, o Estado do Amazo- ta, ocorre a quebra do equilíbrio
o so- quem por omissão, mas sim por desinnas se notabiliza pela produção de gua- biológico antes existente, deixando
formação.
raná. Essa planta é nativa naquele lo desprotegido. Com o uso inadequado
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que
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tanto, atualmente
ocorre o desgaste e empobreci- de frutas. No Pará, temos a indústria
ganhando vulto devido à pressão do tência,
solo pela ação da água das São Vicente, que tem uma produção
do
mento
ficou
mercado pelo guaraná em pó, que
não se enchuvas,
que causam a perda de nutrien- muito reduzida, tanto é que
famoso após aparecer em propaganda
seus produtos em lugar algum
de televisão, em que a bela atriz Tônia tes em profundidade, pela lixiviação, e, contra
fora do Estado. Assim, se tentaria viaCarrero dizia que a sua beleza se devia superficialmente, pela erosão.
A maioria dos ecologistas e políti- bilizar o aumente da sua produção atraao uso desse produto e ainda pelo crevés de maior investimento e, para isso,
do popular de que o guarná é um poten- cos demagogos prega que a floresta
fi- o Governo contribuiria na concessão de
te afrodisíaco. Apesar disso conside- amazônica deve ser preservada ou
fiscais. Por outro lado, conrando-se o seu alto valor comercial, a car intocável. Com isso, eles querem incentivos
no mesmo nível deveriam ser feiárea de cultivo do guaraná ainda é re- perpetuar os subdesenvolvimento da tactos
indústrias Amafruta e
duzida, devido, principalmente, à gran- Amazônia e que esta região seja ape- tos com as
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da Secretaria de Agricultura, no sentiO Estado do Pará, até pouco tem- do país.
O que se quer é o desenvolvimento do de adquirir grande quantidade dos
po atrás, era conhecido como o primei- da Amazônia,
tanto agrícola como in- produtos, mandar industrializá-los na
ro produtor nacional de pimenta-do-reique forma de suco concentrado e doces enno, posição essa prejudicada pelo ata- duslrial, e, para isso, a floresta temcomo
Ia tados, que poderia ser feito na indúsatual,
que da fusariose que dizimou e conti- ser utilizada, não da forma
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nett etc. Os consumidores sendo
cional e internacional? Neste contexto, co do que plantas de uma floresta em aconselhados
por esses artistas a conapresentam
necessariamente, apresentam-se as clímax, visto que aquelas fotossintética
sumirem aqueles produtos, iriam exigiculturas da seringueira e do cacau, am- metabolismo e produção
los dos supermercados quando os mesbas representadas e incentivadas por mais elevados, liberando, portanto,
, que, por sua vez, os exiórgãos específicos, como o CNPSD e maior quantidade de oxigênio para o ar. mos faltassem
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dual ou federal. Estamos falando das gunta muito importante: como acabar dade, seria um importante
da Amazônia. A ecofruteiras tropicais e entre as principais, com o discurso e partir para a ação, ou o desenvolvimento
logia seria respeitada, os Estados se bedestacam-se o cupuaçuzeiro (cupua- seja, fazer com que os agricultores
essas fruteiras tropicais em neficiariam com a entrada de impostos
a
plantem
bacurizeiro
(bacuri),
o
pupunheiçu),
e os pequera (pupunha), o taperebazeiro (lapere- escala comercial ou industrial? O que decorrentes da exportação
o seu
bá) e o açaizeiro (açaí). Essas fru- precisa ser feito ou acontecer para que nos agricultores iriam melhorar
nível socio-econômico devido ao autas apresentam paladar bem superior isto se concretize?
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jarem pelo Brasil e pelo exterior, se orso junto aos consumidores das demais bem pouco tempo atrás apresentava
tanHoje,
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gulhariam ao ouvir falar, além da
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regiões brasileiras e do exterior, que
de São Paulo, a soja de Goiás
são grandes apreciadores das nossas to na Amazônia como em outras re- laranja
do eufrutas tropicais.
giões brasileiras, todos querem plantar e Mato Grosso do Sul, também
o urucuzeiro, motivados pela exigência puacu, bacuri. pupunha, taperebá e
O mercado é enorme e está aber
to, ou seja, a demanda existe, o que não do mercado pelo produto, devido à proi- açaí da Amazônia.
O aulor é engenheiro agrônomo
existe é a oferta desses produtos em ní- bicão do uso de corantes artificiais.
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A outra face da
internacionalização da Amazônia
Emanuel Soares de Almeida

A Amazônia é novamente o centro de
uma discussão nacional e internacional sobre a sua ocupação, a utilização de seus recursos naturais e o bem-estar de seus
habitantes. O pluralismo de idéias e propôstas provêm de quase todos os segmentos da
sociedade. Destacam-se, no entanto, as sugestões oriundas dos meios científico, politico e cultural. Como das outras vezes, um
pouco de emocionalismo, paixão e até um
certo desconhecimento de causa, parecem
dominar o atual debate. Num ponto todos
concordam - o de que é preciso proteger a
Amazônia. Entretanto, as vias e processos
são os mais diversos e conflitantes.
Na realidade, as questões que hoje afioram há décadas foram diagnosticadas e estão constantemente sendo discutidas. Há de
se reconhecer porém que, com o tempo,
mudaram-se alguns enfoques, os problemas
atingiram outras dimensões e novas formas
de agressão ao meio ambiente amazônico foram e estão sendo perpetradas.
O que é inquietante é a repetição ad infinitum de erros no trato para com o ambiente amazônico. Somente nas últimas três
décadas, uma sucessão de equívocos que nos
custaram bilhões de dólares vêm se repetindo com uma freqüência tal que hoje podemos nós considerar o povo contemporâneo
experiências
que menos tira proveito de suas "planejamenmal sucedidas. As seqüelas do
to desenvolvimentista" mal concebido, exógeno e fora da realidade, são uma mancha
indelével em todo o território amazônico.
Grandes empreendimentos foram
"plantados" na região sem se discutir para
que e nem a quem, eles se destinavam. As
tomadas de decisão à revelia do povo amazônico deixaram profundas marcas no seu
cotidiano e, como não poderia deixar de ser,
hoje ele está marginalizado e na contramão
dos processos de ocupação e aproveitamento dos recursos da região.
OSo clamores internacionais sobre a necessidade de se preservar a Amazônia; ou
de que pelo menos utilizemos com critério
e responsabilidade os seus bens, parecem
despertar em muitos um repentino e extremado sentimento nacionalista.
Num passado tão recente quanto presente, eram representantes da oposição ao
regime militar que bradavam contra a internacionalização amazônica, principalmente
quanto à venda de enormes áreas a grupos
e pessoas estrangeiras, que formaram verdadeiros enclaves territoriais na Amazônia.
Os governos de então, acusavam a esquerda de xenófoba e retrógada e os ministros da
aula de modernidaárea econômica davam
de, alegando que "capital não tinha pátria".
O capital estrangeiro financiava projetos de
colonização, a construção de estradas e de
hidrelétricas, viabilizadas e atreladas a projetos minero-metalúreicos. Era a época dos
grandes trastes e multinacionais se instalarem na Amazônia, sob as bênçãos e incentivos — inclusive fiscais — do regime político
vigente. Hoje, a Amazônia Brasileira tem
parte de seu solo. subsolo e economia internacionalizados. No entanto, ironicamente,
remanescentes do regime anterior assumiram o discurso da esquerda, mas com outra

conotação. A estratégia de agora é essencialmente militarizada e envolve questões de'
geopolítica e segurança nacional. Assim,
"cobieles redescobrem e hostilizam hoje, a
ontem!
ça internacional" que viabilizaram
A questão da internacionalização da
Amazônia, do modo como é posta presentemente, só existe no vocabulário oficial. Ne-,
nhuma instituição ou governo estrangeiro
demonstrou essa intenção. Mesmo o BID,
do ingresso de capital
que viabilizou parte "desenvolvimento"
da
estrangeiro para o
Amazônia, ja deixou claro que a gerência sobre a região é de nossa responsabilidade. O
que existe são propostas de organizações internacionais de conservação da natureza,
sugerindo a arrecadação de fundos para
infra-estrutura e manutenção de reservas
biológicas nacionais, bem como a preservação de áreas representativas de ecossistemas amazônicos, que estão sendo
criminosamente destruídos anualmente. Como trata-se de um investimento tão importante quanto outro qualquer, sugeriu-se que
—
parte dos juros da nossa dívida externa
US$ 17 bilhões só em 1988! - ficasse aqui e
fosse utilizada para esse fim. Algo semelhante ao que foi feito com sucesso na Bolívia e Equador. O que deveríamos fazer?
Simplesmente aprofundar e discutir a idéia,
conversando com essas entidades sobre a
forma de obtenção desses recursos, sua administração, encargos bilaterais e os meios
de cooperação científica para a realização
de um detalhado inventário bioecológico dessas áreas.
O que aconteceu, prém, foi um forte
sentimento de ofensa a soberania nacional
euma violenta onda de nacionalismo. Quem
se contrapõe ao que pensa o governo e realdessa proposta, é logo acuça as vantagens
"quinta-coluna" e
sadi de "inocente útil,
outros adjetivos apatriogicos.
"A Amazônia é nossa" é
O discurso da
uma meia verdade, pois histórica e geograficamente a Amazônia é internacionalizada.
A Amazônia biogeográfica pertence também a bolivianos, peruanos, colombianos,
venezuelanos e guianenses. Quarenta por
cento dos nossos grandes e médios rios possuem formadores fora de nossas fronteiras
e se os nossos vizinhos promovessem também a poluição mercurial e o desmatamento indiscriminado nessas nascentes, nós
seríamos drasticamente atingidos. A Amazõnia que nos cabe é cerca de 60% do total
e isto corresponde a pouco mais que 4 miIhões de quilômetros quadrados, incluindose a Amazônia Maranhense e parte setentrional dos Estados de Tocantins e Mato
Grosso.
Estima-se que pelo menos 5% desse
imenso território esteja em mãos de empresas de capital misto e pessoas físicas e jurídicas estrangeiras, para fins de atividades
agrícolas, pecuárias, agroindustriais, florestais, extrativistas, minerais e até mesmo cspeculativas.
Na prática, a Amazônia já foi internacionalizada e a alegação de "planetarizacão" da região parece ser movida,
inconscientemente, por um sentimento de
culpa inquestionável.

Presentemente, os bancos internadonais de desenvolvimento regional estão revendo os critérios para o financiamento de
obras nos países do terceiro mundo. Pressoes vindas de toda a parte estão reorientando as ações desses organismos. Verbas não
faltarão ao Brasil, mas é preciso que nossas
autoridades se conscientizem de que o nosso modelo desenvolvimentista hoje. é reieitado. Com muita propriedade, Alfredo Sirftis,
num artigo recente (Folha de São Paulo, de
15/03/89), coloca que temos que decidir en"modelo
tre dois modelos: O
predatório e deinaugurado nos anos 70 e um
vastador",
"modelo ecologicamente sustentado", agora
O primeiro, segundo Sirkis, baseiaproposto.
se em "queimadas extensas, pecuária, monoculturas de exportação imigração intensa e desordenada, extração madeireira
indiscriminada, grandes barragens, mineração e garimpo predatórios". O segundo momanejo
delo, tem como premissa o "reservas
auto-sustentado da floresta com
extrativistas, investimento em biotecnologia, zoneamento racional das atividades
agrícolas, pecuárias e de mineração combinadas com a recomposição e o reflorestamento. Hidrelétricas de pequeno e médio
porte. Investimentos em energias alternativas como a solar e gás natural".
É preciso assumir que a Amazônia não
está sendo manejada com bom-senso e responsabilidade. Como justificar a derrubada
criminosa e indiscriminada de 3,5 milhões
de hectares de floresta somente num ano —
1988! Como contornar os efeitos maléficos
das centenas de toneladas de mercúrio lan' çados em nossos rios? Como recuperar os
milhões de árvores e de animais extintos nos
grandes lagos das usinas hidrelétricas,
perdendo-se para sempre milhares de populações e raças biológicas com características genéticas únicas e desconhecidas para
a Ciência?
Fontes oficiais, e até pessoas de boa fé,
estão sendo levadas a justificar os nossos desastres e repudiar a preocupação internacional, com a afirmativa de que os países
industriais poluíram e poluem seu meio ambiente, dizimaram suas florestas etc. Isto
não deixa de ser verdadeiro, mas a colocação é fora de contexto e injustificável.
Pretende-se com isso asssumir uma mea
culpa e repetir toda uma trajetória de agressão ao meio ambiente. Hoje, norteamericanos, japoneses e europeus possuem
um eficiente sistema de monitoramento sobre o meio-ambiente e uma rigorosa legislação de proteção ambiental. São
severamente punidos tanto os implicados em
acidentes que prejudicam o meio ambiente,
quanto aqueles que são responsáveis por
agressões deliberadas. A opinião pública, esclarecida e organizada, tem o poder de vetar a construção de obras com impacto
negativo sobre o meio ambiente.
uma suposta
Desviar a discussão
"cobiça internacional" é para
fugir de um debate mais produtivo e adequado aos interesses
do povo amazônico.
O autor é pesquisador do Museu Goeldi
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eclanir, para quê?
Adriano Bessa Ferreira
Hoje estou melancólico. É domingo, e passei também o sábado todo fazendo a declaração do imposto de
renda (minha e de minha filha). Suspendi o almoço que
costumo fazer fora nestes dias, quando ordinariamente
vou assistir o bracejar do meu amigo Valdemiro Gomes,
ao longo das águas azuis de sua bela piscina, em Ananindeua, a mosTxar, com seus mil metros de resistência,
o vigor que já não tenho, a despeito de ligeiramente mais
moço. Suspendi, como o disse, para ajudar o Governo Federal a amealhar recursos para pagar os parlamentares, enquanto o povo morre à mingua, com salários de
fome. Somos u'a Nação tão pobre, que duzentos e quarenta cruzados já estão sendo considerados salário de
marajá. Não me oporia a dar minha quota de sacrifício,
se soubesse que a receita seria bem utilizada, ou que pelo
menos seriam punidos ps ladrões que dela se valem indevidamente. Bem, mas vamos fazer uma pausa, pára
um justo agradecimento à cortesia de um especial leitor, que me mandou um cartão de próprio punho, datado -de 14.4.89, quando meu último artigo já estava no
jornal. Por isso a demora em agradecer.
Sua Excelência, o governador Hélio Gueiros, a quem
apelei em favor de um velhinho, massageou meu ego com
essa gentil correspondência, inesperada, que transcrevo "ipsis lilteris":
"Prezado
jornalista Adriano Ferreira,
Seu leitor habitual e atento, mandei verificar o que há
sobre a aposentadoria do ilustre progenitor do nosso Deputado Klautau.
A informação inicial é que a lei teria sido cumprida
c os direitos respeitados. Mas estou reexaminando o processo com a intenção de reparar algum equivoco ou injustiça.
Deus me livre e guarde de cometer ou permitir que
se cometa, depois de advertido, qualquer agravo a um
dos mais ilustres varões de nossa terra.
Obrigado pela sua respeitosa observação.
Cordialmente,"
É isso aí, não esperava resposta, porque sei que um
governador é muito ocupado. Mas não tenho dúvidas de
que fará justiça e me perdoará, também, por haver tomado a defesa do venerando senhor, sem ser parente
nem aderente dele, porém que, se outra virtude não tivesse o sr. Klautau (e sei que tem), teria a de haver conseguido ultrapassar a casa dos 80. E só isso vale um
prêmio...O cartão do nobre homem de Estado, pela delicadeza para comigo, e pela esperança a prol ao referido ex-servidor público, aposentado, foi um banquete para
o meu coração.
Dito isso, permito-me voltar ao meu quotidiano, para prosseguir no comentário inicial sobre declaração de
imposto de renda: Tenho um trauma de declaração de
rendimento. A despeito de (ou talvez por isso) também
ser bacharel em Ciências Contábeis, e de haver labutado em Banco por cerca de 30 anos, não consigo gostar
de números^ documentos, relação, listas, etc, conquanto já me hajam chamado de numeroso".
E o pessoal da Receita se aprimorou em fazer um
negócio enrolado, cheio de quadrinhos. Parece quebracabeça. Ademais, nunca se conseguem as informações
das fontes pagadoras na hora certa, e com os dados corretos. Tudo é fornecido com atraso e quase sempre com
imperfeição. Não é possível que a inteligência dos nos-
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sos técnicos não consiga descobrir uma fórmula de tomar o dinheiro da gente sem ter que dar tanto trabalho.
Para que a declaração, se se tem de fazer mesmo o que
eles querem?: Por que não tomar logo o dinheiro na marra, como o fez o Mailson no último pacote?: Mas se se
quer fazer a coisa racionalmente, seria melhor desçobrir um índice capaz de representar u'a média ponderada para ser aplicada exclusivamente na fonte,
liberando o contribuinte dessa fastidiosa tarefa, que de
anual passou a ser trimestral e agora é mensal. É um
inferno ser aposentado assim, obrigado a ter de voltar
das "férias"até o fim de cada mês para tomar a bênção
da Receita. Uma sugestão: Se o indivíduo tivesse de fazer uma transação qualquer, iria a Fazenda ou aos Bancos, e este estabeleceriam de pronto o imposto devido
e o cobraria, fornecendo o comprovante de sua renda 11quida, para oportuna e eventual comprovação de seu patrimônio. Só técnicos especializados, assim,* com fé
pública, poderian fazer esses cálculos, assumindo também a responsabilidade por eles, ao contrário do que
acontece agora. Se você encontra um contador para o
serviço, e ele errar, o prejudicado será você (ainda que
o contribuinte seja analfabeto), porque, em matéria de
renda, o Governo entende que todo mundo deve ser gênio.
O ruim de tudo isso é a perda de tempo, de você ter
de aprender um Manual inteirinho só para fazer uma declaração, tanto quanto se tivesse de fazer mil. Por essa
razão, me valia de um amigo, que é "experfno assunto.
Mas depois de certo tempo eu já não conseguia encontralo em casa. Ou ainda não chegara ou já saíra. E para
um bom entendedor meia palavra basta. Ele levava*a
vantagem de já saber tudo de cor. Mas a desvantagem
de ter muitos "amigos" â minha moda. E ai teve de fazer opção, por outros. Dele, passei para um contador, remumerado, que a despeito disso não encontrava tempo
para me receber. Sobre o primeiro, eu não podia me queixar, porque era de graça (temia ofendê-lo oferecendolhe pagamento). Mas do segundo, nem pagando... Seria
mais fácil falar com o Sarney do que com o aludido profissional. Escolhi, então, uma contadora. As mulheres
costumam ser mais organizadas. Também esbarrei com
problema de tempo. É que ordinariamente todos eles são
empregados, e o patrão cobra muito, embora pague pouco. O ideal seria um profissional que vivesse só disso,
de fazer declaração de imposto de renda. Se eu tivesse
algum motivo para ficar rico, montaria um escritório
só para tratar desse assunto; que fosse organizado e que
desse paz para o contribuinte. Porque profissionais existem muitos. O cOfícil è encontrar aquele que alie a competência, com a honestidade e com a discrição. Minha
escrita é limpa. Não tenho o que esconder do Governo.
Mas para um "salário mínimo", ter um apartamento financiado já é ser miliardário. E, daqui a pouco, era mais
quem andaria atrás de mim tentando sequestrar-me para enterrar o dinheiro no cemitério... A verdade é que
não quero compromisso nem com a declaração de imposto de renda. Quero vingar-me fazendo nada dos 30
anos que passei no chicote, subordinado a relógio. Além
disso, não vale a pena juntar, pois vem o Mailson e toma. Em termos de trabalho, tem-se mais é de dar vez
para os jovens. E de dinheiros, que o Governo leve tudo,
não
complique.'
mas
menos
que
pelo

pesadelo da
dia nas cidades
Osvaldo Melo

O grande desafio deste século prestes a findar foi o
crescimento desmesurado da população, a nível mundial,
e principalmente, a nível nacional.
O mundo tinha, em 1960, 3 bilhões e 37 milhões de
habitantes; em 1984, cresceu a população para 4 bilhões
e 750 milhões; e a previsão para o ano de 2.025, será de
oito bilhões e 297 milhões de seres humanos; o Brasil,
que em 1960, tinha 73 milhões, passou para 133 milhões
em 1984 e há uma previsão de 243 milhões de habitantes
para p ano 2.025.
Oferecer condições de saúde, educação, bem-estar,
empregos e alimentos, além de moradia, quer nos centros urbanos^ quer nos rurais, será a constante preocupação dos nossos governos, federal, estaduais e
municipais.
Vamos nos ocupar da política habitacional vigente
no país, e que representa uma verdadeira estagnação,
se transformando o sonho da casa própria para a nossa
classe média, num verdadeiro pesadelo.
O alto preço dos aluguéis, que está ocorrendo em pieno congelamento, revelou a dura realidade que está se
abatendo sobre a sofrida classe média brasileira.
Até pouco tempo atrás, comprar um imóvel era um
sonho perfeitamente possível de realizar. Atualmente, é
o pesadelo da grande maioria, tanto para quem precisa
de financiamento, quanto para os que já estão com o dinheiro no bolso, a falta de imóveis começou a se tornar
um problema grave, antes só sentido pelas pessoas menos favorecidas.
Pelo menos, três fatores são apontados por especialistas do governo e do mercado imobiliário como causas determinantes do atual estrangulamento da política
habitacional do país, que afasta da classe média, o sonho da casa própria e eleva a estimativa à assombrosa
soma de 17 milhões de moradias, o déficit habitacional
no Brasil: primeiro, a queda do salário real, segundo,
a escassez da poupança interna que financia a construção de novos imóveis, e, finalmente, a ausência de uma
política de médio e longo prazo para a habitação, com

a mudança constante das regras do sistema que acabam
gerando insegurança ao mercado e ao mutuário.
Somente no atual governo da Nova República as reforam mudagras do Sistema Financeiro de Habitação
das por três vezes. Na edição do "Plano Cruzado", em
fevereiro de 1986, as cadernetas de poupança passaram
a creditar os rendimentos trimestralmente, levando a
uma queda substancial dos depósitos, a ponto da Caixa
Econômica não ter financiado mais do que 47 mil imóveis, naquele ano, para a classe média e alta da população. A Ü.P.C. foi eliminada e, enquanto a maioria dos
contratos de mutuários tinha suas prestações reajustadas de acordo com os salários, o saldo devedor dos financiamentos era corrigido pela inflação do período,
criando um descasamento cada vez mais profundo entre a receita que ingressava no sistema e o custo do financiamento para os agentes.
Enquanto isso, a queda no número de lançamentos
de imóveis vem se agravando sensivelmente nos últimos
cinco anos, crescendo o número de habitantes, nas zonas urbanas e diminuindo em 75% o número de constrações.
Com esse quadro alarmante o preço dos imóveis colocados à venda, no mercado, têm sofrido um aumento,
sem parâmetros, ora acompanhando as flutuações do dólar, ora norteado pelas variações do mercado financeiro, levando a classe média para os subúrbios, as
periferias e as cidades satélites.
Teme-se que após o descongelamento as prestações
da casa própria venham a disparar, a não ser que o governo tome medidas acautelaaoras para que se tornem
compatíveis com a realidade salarial, e principalmente, com os compromissos de outras modalidades com
quem compra um imóvel com financiamento do Sistema Financeiro de Habitação.
Se isso não ocorrer, a classe média vai sendo, paulatinamente, expulsa para os subúrbios, as baixadas ou
as cidades próximas, por não ter condições nem de pagar aluguel ou de comprar moradia para viver condignamente numa Capital.

O cheque e suas variações
Almir de Lima Pereira
Uma das usuais forma de pagamento das transações mercantins é o cheque. Apesar dos requisitos que a lei especial lhe
traz, pelo desenvolver do seu uso, ocorrem características diferentes na sua-emissão, que levam a indagações no âmbito jurídico.
O cheque é considerado um mandato puro e simples de ressarcir uma determinada quantia, segundo a Lei Uniforme Re.ativa ao Cheque (Convenção de Genebra) expresa no decreto
n' 57.595 de 07.01.66. No seu bojo, deve estar contido o nome de
quem deve pagar que se denomina — sacado; a indicação do
lugar em que o pagamento deve se efetuar; a indicação dá data
e do lugar onde o cheque é passado, e a assinatura de quem passa òcheque, também chamado de sacador. Há, na sua feitura,
uma padronização estabelecida pelo Banco Central do Brasil.
Convém acrescentar que no título, por ocasião do seu preenchimento, se houver rasuras na quantia firmada, em alguns aigarísmos, o cheque será resgatado, se a quantia estiver, por
extenso, perfeitamente elucidada, prevalecendo, sempre, a importância consignada expressamente através dos símbolos aifabéticos. A exigibilidade se define no momento da apresentação
do documento de dívida, ou seja onde ordena o local da mesma,
ou do depósito em outro Banco (Câmara de Compensação) ou
pela via do depósito em cobrança, quando se tratar de cheque
de outra praça.
O meio pelo qual o devedor poderá contestar com a execução judicial, pelo modo da execução forçada, será os Embargos
segundo os incisos do artigo 741 do Código de Processo Civil, ou
por maneira diversa de defesa, prevista no artigo 745 do citado
diploma legal.
Mas, o que se propõe a analisar são as variações que sofrem
o título, ante a forma que vem sendo usado pelos que dele participam, sob a alegação de facilitar, por parte destes, o giro dos
seus negócios.
Por isso, a definição dos cheques pré-datado ou ante-datado,
embora seja consignado, na lei específica (artigo 28), que: "o
cheque é pagável avista. Considera-se como nao escrita qualquer menção em contrário. O cheque apresentado a pagamento
ariíes do dia indicado como data de emissão é pagável no dia
da apresentação", em promessa de pagamento, ao molde da nota promissória, o que contraria tal dispositivo, que o tem como
liquidação à vista.
Deve ser dito que a pós-data ou a ante data não atingem à
eficácia, ao valor e à execução do cheque, de vez que ele é considerado como ordem de pagamento à apresentação e, por tal,
nada influem as anotações que porventura nele sejam inseridas.
Diante da legislação que lhe cobre, o pós data poderá ser apenas uma irregularidade que não o invalida o seu cumprimento.
Cite-se, em abono a essa circunstância, a opinião de João Eunápio Borges: "Não o anula, porém, a data falsa. No artigo 28,
o pós-data
"o é claramente admitido com a disposição expressa de
que: cheque apresentado a pagamento antes do dia indicado
como data da emissão é pagável no dia da apresentação" (Titulos de Crédito, pag.168).
Somente no caso de falta de provisão, há uma exclusão da
ação penal, entendendo-se que o conhecimento da condição para desconto do cheque em data futura, elidirá a configuração
do estelionato (art.171, VI do Código Penal), só atingível aos casos de pronto pagamento do mesmo.
Há, também, os cheques que não portam data e local, que,
do mesmo modo, valem nos seus efeitos e força executiva. O documento desse jeito exarado é admitido como passado no local

designado paralelamente o nome do sacador, que fica a denominação do Banco (sacado), encontrados impressamente no titulo. A falta de data constituirá o dia da apresentação, como da
emissão.
Por outro lado, a ausência desses requisitos não alterará o
processo executivo na sua cobcança.
A morte de qualquer coobrigado não desnatura a credibilidade do título, ante o que dispõe o artigo 33 da Lei Uniforme,
.que dispõe: "a morte do sacador ou a sua incapacidade posterior à emissão do cheque não invalidam os efeitos deste". A cobranca se dará contra o espólio, representado na ação pelo
inventariante (artigo 12, V do CPC) por ocasião do inventário,
acionando-se os herdeiros, segundo o quinhão, caso tenha havido a partilha dos bens do devedor (art.597 do CPC).
O protesto do cheque respalda a garantia ao direito de regresso contra os endossantes e seus avalistas. Para cobrança
judicial, não se exige a figura do protesto, já que os consignatários, avalista e emitente, são cambialmente equiparados.
Quanto ao prazo de apresentação, o cheque tem ao seu amparo o enterregno de 30 (trinta) dias, quando da mesma praça,
ou de 120 (cento e vinte) dias, no caso de praça diferente, mas,
que, não extingue a força do título para a ação executiva. O que
deve ser feito, é executar o cheque antes da fluição do prazo prescricional, que começa da data da apresentação, estabelecida na
lei.
Veja-se, o artigo 52 da Lei Uniforme: "toda a ação do portador contra os endossantes, contra o sacador ou contra os demais
coobrigados prescreve decorridos que sejam seis meses, contados do termo do prazo de apresentação". O que se leva em conta
é o último dia em que o cheque poderia ser apresentado. È o
"dies ad
quem", o último, para o início da contagem prescricional.
Por isso, a Súmula 600 do STF: "Cabe ação executiva contra o emitente e seus avalistas, ainda que não apresentado o cheque ao sacado no prazo legal, desde que não prescrita a ação
camviária".
Ocorrida, aprescrição para o processo de execução, só a
ação ordinária valerá para o reaver do devido.
Os cheques emitidos por sociedades comerciais, algumas
vezes são vinculados a contratos sociais, que estabelecem, deve ter os mesmos a assinatura de pelo menos dois sócios. O não
cumprimento dessa condição não deve acarretar nulidade do documento, dada a responsabilidade pessoal do componente da sociedade, e, da situação de que, juridicamente, a ninguém é lícito
se beneficiar de seu ato lesivo, para fim de locupletamento de
riqueza, causando dano a terceiros.
Há, também, os considerados cheques que resguardam dívidas resultantes de apostas de jogo. Alguns invalidam tal ti tulo de divida, uma vez que representa, o mesmo, impossibilidade
jurídica do pedido e interesse de agir, pois este tornou-se imoral e ilícito. Mas, deve se considerar que o cheque, desde que
emitido sem dolo ou coação mas, livremente pelo apostador, sem
que dele se considere a questão do jogo, não perderá sua eficácia executiva. Pergunta-se, não se emite cheque, para pagamento nas loterias oficiais?
O certo é que o cheque, apesar de toda a legislação que o
cerca, no propósito de considerá-lo um documento indiscutível,
muita desconfiança gera no ato de sua apresentação, principalmente entre partes que não se conhecem. Então, a variação qualificativa, em especiais, onde se procura pelo aval do sacado,
dar-lhe mais segurança.

O vocalato na
instituição da
Justiça do Trabalho

WEAVER . ¦it^ãLWwM

Ribamar Soares
O texto do presente artigo
representa a historicidade dos
vogais na Justiça do Trabalho.
Doutrinariamente, Orlando
Gomes, em sua Obra "Questão
do Direito Social", faz menção à
existência do vocalato do Brasil
em 1922, quando teve pela primeira vez a sua instalação no interior de São Paulo.
Os Tribunais Rurais tinham
em sua composição paritária
dois representantes, sendo um
dos agricultores e o outro dos fazendeiros, para solucionar conflitos sociais agrícolas daquela
época.
Não surtiu o resultado esperado. Entretanto, em todos os
órgãos administrativos criados
no Brasil, sempre houve a parietariedade nesta instituição.
A Constituinte de 1934 silenciou completamente nesse sentido e a de 37, outorgada por
Getúlio Vargas, criando o Estado Novo para o Brasil, já falava
na criação da Justiça do
Trabalho
O Decreto n? 1.237, de 1939,
criou aparelhamento administra tivo, as Juntas Mistas de Conciliação, os Conselhos Regionais
do Trabalho e o Conselho ríacional do Trabalho.
Com a Constituição de 1946,
a Justiça do Trabalho integrouse no Poder Judiciário, assim
como na de 67, na de 69 e atualmente na de 88.
Nessa instituição, a figura
dos vogais foi uma característica; e apesar de, na Constituinte
de 88, naver-se tentato retirar a
representação classista da Justiça do Trabalho, felizmente ain-
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da não foi desta vez que os
inimigos dos vogais prevaleceram.
Como advogado que fui há
mais de 30 anos na 8? Região,
sempre admirei a presença dos
vogais nas Juntas e nos Tribunais, inclusive no Tribunal Superior do Trabalho.
O saudoso Raimundo Moura, homem experimentado e que
terminou a sua carreira como
ministro do TST, defendia ardorosamente a presença dos
vogais.
No dia 21, nos jornais da terra, saiu a nomeação dos novos
vogais, sendo que alguns foram
reconduzidos por mais três
anos, no exame cauteloso e prudente da nossa presidente, dra.
Lygia Simão de Oliveira, que
vem presidindo o nosso Tribunal
com o maior zelo e probidade
administrativa. Nos atos mais
simples de Sua Ex*, minha colega. verifica-se a serenidade, o
equilíbrio e o bom senso.
Está de parabéns, assim, a
classe profissional dos operarios como dos empregadores, na
certeza de que eles tudo farão
para engrandecer esta instituição.
Conheço alguns deles, não
só dos nomeados como dos reconduzidos, e tenho certeza de
que tudo farão para engrandecer a sua classe e a Justiça do
Trabalho.
Oxalá que assim seja. Faço
. votos de um pleno êxito a todos
eles, que irão colaborar com a
Junta para a qual forem nomeados.

Situ ação perigosa
Parte do sistema bancário, na semana passada,
achava-se parado: e, quanto aos demais, a continuidade de sua atividade normal reduzia-se, pouco a pouco,
até uma também compulsória paralisação, causada não
só pelo grevismo no serviço de compensação de papéis
do Banco do Brasil, como pela adesão da Tesouraria desse Banco ao movimento paredista.
E essa paralisação era tanto mais grave que ocorria na semana em que se daria a entrega das declarações de Imposto de Renda das pessoas físicas e,
jurídicas; o recolhimento de tributos e contribuições;'
e o vencimento de inúmeras obrigações cíveis e comerciais.
Amanhã é o Dia do Trabalho: i° de Maio, que sempre foi saudado, neste pais, como símbolo da conquista,
pela classe trabalhadora, de avanços significativos na
evolução da legislação social e previdenciária,
No entanto, no momento atual, em que parece haver um espí foco incendiário a sublevar boa parte da população obreira deste pais, num incontido espirito de
rebeldia, é bom que paremos para pensar um pouco.
E certo que todos os trabalhadores vêm tendo perdas salariais em relação à categoria dos investidores:
mas, iremos por causa disso, aplaudir a "ciranda" e pedir sua volta? Ou iremos combatê-la por todas as formas,
sabemes que é ela uma das causas do desemprego, dã
recessão, da falta de novos investimentos e, portanto, de
novas oportunidades de trabalho?
Perdeu a classe operária uma oportunidade de diálogo, ao não.se sentar à mesa de negociações para o estabelecimenlo de uma nova política salarial: agora,
sentindo-se só, e, portanto, com força pol i tica, pretende o governo, à sua maneira, interferir num dos proje-
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Fernando Corrêa fle Guamá
tos que tramitam no Congresso, dando-lhe forma exótica
de reajustes trimestrais com antecipações mensais de
acordo com a data-base, porém fazendo com que certas
categorias fiquem desde logo ainda mais defasadas e
atrasadas em seus reajustes do que estão hoje em dia:
se já grassa a epidemia da insatisfação salarial, que encontra campo livre para seu surto na pressão incontida
dos preços pseudocontrolados, esse projeto nada mais
faz do que acirrar os ânimos ao criar formulações exóticas — por que não colocar as coisas em termos de trimestralidade pura e simples a contar da última
data-base, facultado às empresas mediante livre negociação porém sem direito ao recurso da greve por parte
dos trabalhadores na negociação dessas antecipações.
Pôr fogo neste país deveria ser a ultima coisa que
lideres sindicalistas e entidades de trabalhadores em
geral deveriam querer, num ano de eleições: pensem,
exemplo, quanto custa ao pais, por um lado, e quanpor
to nos custa a nós, em termos de pontos porcentuais
a
mais de inflação, as paralisações do mercado de câmbio e dos portos do país, de um lado gravando nossas exportações, ou seja, reduzindo nossas receitas a duras
penas conquistadas a custa de sabe lá Deus que sacriI icios e de outro onerando nossa economia é um fato real,
presente.
Este é um ano eleitoral, e acredito que para nenhum
dos que estão candidatos interesse a instauração do caos,
nem seja este o pré-reguesito, o exame vestibular admissional a qualquer regime fechado, de direita (já saímos
recentemente de um, fechad issimo) ou de esquerda (

temos exemplos por este mundo a fora).
Por que, portanto, a baderna, o caos? Só podemos
entende-la como sendo liderada pelos cavaleiros do Apocalipse, pelos nihilistas, por aqueles que desejam ver a
terra arrasada, achando que só depois de uma destruição total dos valores sociais atualmente existentes é que
poderemos dar inicio à reconstrução de um padrão sociai verdadeiro e autêntico.
Esta forma de pensamento, infelizmente, já foi utilizada e tentada em outras épocas no mundo, e seu resultado foi em vão, nenhum efeito surtiu. O mesmo
ocorrerá, tenho certeza, aqui no Brasil.
No entanto, o que está acontecendo, e é isso que realmente me preocupa, é que a parcela de pessoas de bem
da população, de tão achatada que está com a atual situação pol 1 tica e econômica do país, com o fracasso de
um após outro dos planos tentados pelo governo, que só
serviram para retirar das classes médias e inferior substanciais pacelas do já pequeno poder de compra de que
desfrutavam até há alguns anos atrás, fazendo regredir
enormemente na escala do consumo e de desfrute da vida e do que ela oferece, a tudo assiste sem reagir.
Tudo isto é um tema para reflexão, pois a perdurar
a situação atual, só posso é ver, no espaço que medeiá
entre estas linhas e o pleito eleitoral, nuvens negras: e
a decretação, amanhã, de um novo salário mínimo, será tanto mais ilusório quanto menor está sendo, em termos reais, o poder de compra das camadas inferiores
da população, de quem as oportunidades de progresso,
hoje em dia, numa economia à beira da recessão (se bem
que setorialmente) também se evadem celeremente.
Tudo isto não é boa ceva para o exercício democrático, infelizmente.
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FERIAS EM
PORTUGAL E
EUROPA 89.
Com meia-pensão, durante a viagem.

Dê passagem para este sonho.
Transforme seu sonho encantado em realidade.
A Lusotur oferece a você as melhores oportunidades
de conhecer toda a magia da Europa com a assistência
de guias experientes e atenciosos. Visite Portugal,
Espanha, França, Suiça, Itália, Holanda, Áustria,
Alemanha e Inglaterra.
Saída: 29/6 - Regresso: 4/8
Se preferir, vá apenas a Portugal e Espanha, visitando:
Lisboa, Caldas da Rainha, Alcobaça, Batalha, Fátima,
Leiria, Coimbra, Aveiro, Espinho, Porto, Santo Tirso,
Guimarães, Braga, Barcelos, Viana Ho Castelo, Guarda,
Vilar Formoso, Salamanca. Madrid, Córdoba e Sevilha.
Saída: 29/6 - Regresso: 15/7
Hospedagem em hotéis de primeira e ônibus de luxo.

A LUSOTUR OFERECE AINDA
MAIS DOIS VÔOS DIRETOS PARA PORTUGAL,
COM SAÍDAS NOS
/_3_»
DIAS 26/4 e 15/6.
Av. Brás de Aguiar, 471- Fone: (091) 241.1011
Rcr Embr.itu
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Belém, domingo, 3Q de abril de 1989

Fracassam conversações em Pequim
Pequim (UPI) - Líderes estudantis chineses se reuniram ontem
com autoridades comunistas da
China pela primeira vez após duas
semanas de maciços protestos peIa democracia, mas logo em seguida disseram que as conversações
haviam sido um fracasso, na medida em que o regime insiste em não
reconhecer a sua liga não controlada pelo governo.
A liga, denominada União Estudantil Independente (UEI).
ameaçou voltar às ruas se o impasse permanecer. Na quinta-feira última, cerca de 200 mil pessoas
lideradas pelos estudantes ocuparam a praça da paz Celestial, no
centro de Pequim, para pedir democracia. A gigantesca manifestação
fez as autoridades cederem e concordarem em conversar.
Não podemos perder na mesa
de negociação tudo o que ganhamos
nas ruas, comentou um aluno do
Instituto de Avaliação de Pequim ao
deixar a reunião na sede da liga Juvenil Comunista em Pequim. Representando o governo no encontro
estavam o porta-voz do Conselho de
Estado -gabinete da China-, Yuan
Mu, e o vice- ministro da Comissão
He
Educação.
de
Estatal
Dongchang.
A reunião durou três horas e
contou com a presença de 45 lideres
estudantis representando 45 campus. Mas a maioria deles pertencia
à Federação dos Estudantes. Liga
oficial subordinada ao governo. He
disse que Pequim, não irá reconhecer organizações ilegais, em clara
referência a Uei. As autoridades
sustentam que todos os contatos devem ser mantidos através da federação.
Um lider estudantil independente que foi convidado a participar
do encontro, mas acabou sendo barrado de falar com as autoridades.
Resumiu a situação assim: Eles
disseram que isto e um diálogo, mas
sinto que na verdade o que eles querem é nos dividir.
A reunião foi transmitida pela
televisão estatal da China â noite e
foi organizada de maneira bastante peculiar: Os estudantes só podiam dirigir a palavra uma vez aos
dois dirigentes presentes. E assim
mesmo sob a forma de perguntas.
Isto não é diálogo, comentou outro
"universitário
que participou do
evento.

Explosão junto a
palácio imperial
Tóquio (UPI) — Uma bomba colocada ao que tudo indica por radicais de esquerda explodiu na
madrugada de sábado em um estacionamento perto do Palácio Imperial do Japão, incendiando três
carros e três motocicletas e quebrando janelas em casas vizinhas
onde moram os funcionários do Palácio. O estacionamento se destina
justamente aos carros dos empregados. Não houve feridos.
Um quarto automóvel foi incendiado horas mais tarde em outra
parte da capital e várias bombas à
base de gasolina lançadas contra
uma base militar japonesa no subúrbio de Chiba. Os ataques coincidiram com o primeiro feriado
nacional em honra ao falecido imperador Hirohito, morto em 7 de janeiro. A data, agora conhecida como
"Dia Verde", marcava antigamente
nascimento de Hirohito.
Embora a polícia não tenha recebido qualquer comunicação.
Suspeita-se que os autores da imprensa disseram que foram enconirados no estacionamento do Palácio
restos de um mecanismo explosivo
de tempo, de um tipo que já foi usado em ataques anteriores contra instalações da monarquia.

Novo ataque sírio
contra cristãos
Beirute (AP) — Vários tiros de
artilharia síria e drusa contra as posições cristas ameaçaram de fracassar uma trégua convocada
ontem pela liga árabe, porém a poicia informou que não houve vi timas.
Um porta-voz disse que não houve respostas da artilharia dos efetivos libaneses cristãos do general
Michel Aoun. Acrescentou que os
disparos evidenciaram que os inimigos de Aoun controlam o local de
posição cristã enquanto o comandante cristão se negar suspender o
bloqueio dos portos das Milícias... Se
bombardeio se intensificar poderá ocorrer uma resposta e a trégua
fracassará", declarou.
Os sírios e seus aliados libaneses drusos armaram um local de represália à posição de 800
quilômetros quadrados, onde vivem
milhão de cristãos.
A atual batalha de artilharia causou em 6 semanas pelo menos 273
mortos e 993 feridos.
Aoun também discorda dos 22
membros da liga árabe em relação
a uma cláusula do acordo de trégua
"suspensão dos bloque exige a
queios impostos por mar, ar e terra".
Aoun, que encabeça um gabinete cristão de governo rival de outro
muçulmano, interpretou a cláusula
como teria que suspender o bloqueio
sirio e druso aos dois portos cristãos.
O secretário geral da liga árabe Chedli Klibi, o esclareceu que o acordo
se referia a "todos os portos independentes de sua condição".
Aoun insistiu que seu bloqueio
aos portos clandestinos das milícias
foi para "cumprir as leis libanesas".
"O Li bano buscou o apoio da liárabe
para cumprir suas leis e
ga
estender sua autoridade a todo o território e não para dar status legi timo com uma cobertura árabe a
situações ilegi timas que violam as
leis locais e internacionais, diz a sustentação de Aoun.
Meia dezena de portos clandestinos tiram dos cofres do estado cerca de 100 milhões de dólares.
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Walesa mostra a candidatos
que mudança depende deles
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Alguns dos representantes estudantis que participaram da reunião

Guo diz que não tem medo

Pequim (AFP) — Ao diri
gente estudantil Guo Huifeng, de
23 anos, o êxito não sobe à cabequintaça, embora na última tenham
feira ele e seus colegas
conseguido que meio milhão de
manifestantes invadissem o centro de Pequim e fizessem cambalear o regime pós-maoísta do
velho líder Deng Xiao Ping.
Guo é um dos cinco membros do comitê organizador da
Universidade Beida de Pequim,
centro do mais intenso tremor
político que já abalou a China
desde a Revolução Cultural de
1966-76. Há 13 dias que jogam
uma perigosa partida de xadrez
com o poder. Seus objetivos são
democracia, liberdade de imo fim da corrupção e da
Erensa,
urocracia e recursos para a
educação.
— Já não tenho medo. Desta
vez somos muitos. Ontem, na
rua, queríamos que nossa mensagem fosse entendida por toda

a população. E isSo é agora um
fato. É claro que o povo nos apoia
e agora esperamos que o poder
nos faça propostas concretas de
abertura de diálogo — disse Guo.
Estudante do quarto ano de
Guo é
Relações Internacionais,
um dos dirigentes "espontâneos"
do movimento: as eleições de delegados da nova organização estudantil, totalmente
independente das associações
oficiais, serão para mais tarde,
disse. Mas conhece muito bem a
história do primeiro sindicato independete de um país comunista, o polonês Solidariedade: a
Polônia e a URSS vão em frente
em matéria de reformas políticas, afirma.
No Campus de Beida, o foro
continua — centenas de estudantes se acotovelam para ler os "dazibaos", cartazes murais onde
cada um escreve suas esperanças e seus rancores contra o

)'~
regime.
Como quase todos os chineses, Guo, pais camponeses, teme
o desaparecimento de Deng Xiao
T^r Quando Deng nos faltar ou
se'aposentar, a luta pela direção
do patftido vai ser dura e complexa — disse.
Num quarto próximo do
campus, esta instalada a rádio da
universidade, com os altofalantes colocados nas janelas.
Todas as noites, há uma semana,
"Querese repete a mensagem:
"não tenhamos democracia",
mos medo", "o Diário do Povo só
conta mentiras", etc.
Quanto aos caminhões de
soldados estacionados na praça
da paz celestial, o líder estudantil lembra:
— Cantamos para eles o hino de sua brigada para dar-lhes
confiança e ao que parece surtiu
efeito.

Tornado já fez 700 vítimas
fatais. Feridos são 12 mil

Dacca, Bangladesh (AP) —Depois do tornado que castigou no
meio da semana áreas da Regiaõ
Central deste país, deixando pelo
menos 700 mortes e 12 mil feridos,
milhares de pessoas enfrentam agora séria escassez de remédios, disseram ontem as autoridades.
Cerca de 40 corpos foram encontrados ontem à noite por trabalhadores
de
resgate
que
procuravam vitimas entre os escombros dos povoados de Saturia e
Hargoz, os mais afetados pela forte
tempestade de quarta-feira, o que
eleva para 700 a cifra oficial de mortos, informaram ontem funcionários
de Ministério de Assistência.
Porém preve-se que esse mimero aumentará, já que acredita-se
que tenham morrido cerca de 400
habitantes considerados desaparecidos, entre os quais figuram aproximadamente 200 pescadores.
Continua-se encontrando corpos entre as casas e prédios destruídos peIa força dos ventos, indicaram os
informantes.
Ibdavia, noticias extra-oficiais,
como as registradas nos principais
jornais, indicam que há mais de
1.000 mortos.
O jornal Bangladesh diz hoje
que há pelo menos 5 mil desaparecidos e 20 mil feridos, muitos deles
levados em estado grave para hospitais desta capital e distritos vizinhos.
Médicos do hospital da universidade de medicina disseram que
hoje não houve informações sobre
outras vi timas fatais, porém que

! Soldados e voluntários removem os restos de uma casa destruída
pelo tornado
agora devem enfrentar uma severa
escassez de remédios e de sangue
para transfusões.
O Centro do tornado devastou
uma área de 115 quilômetros quadrados no distrito de Manikganj, situado a 40 quilômetros ao noroeste
da capital. Além disso provocou intensas chuvas de granizo depois que
o presidente Hussein Muhamad
Ershad liderou uma sessão de preces em todo o país para aliviar a se-

ca, que já ocorria há dois meses e
que afetava grevemente as colheitas da temporada.
Bangladesh, um dos países
mais pobres do mundo e onde a renda per capita é de 160 dólares, padece freqüentemente de seca ou
inundações, que no verão passado
deixaram sob às águas 80 por cento do território, e um saldo de 1.400
mortos.

Manifestações
tatuagens
Laser remove
reprimidas na
sem deixar cicatrizes Coréia do Sul
Boston (UPI) — Uma nova
técnica à base de laser parece
oferecer a primeira alternativa
eficaz para remover tatuagens
virtualmente sem dor e sem deixar cicatrizes, revelaram ontem
pesquisadores do hospital geral
de Massachussets. Eles usaram
o chamado laser-rubi para apagar 25 de 41 desenhos em 13 pacientes sem a necessidade de
anestésicos. Apenas um deles ficou com uma pequena marca.
Em essência, o que fizemos
foi encontrar um novo modo de
tratar tatuagens usando um laser
diferente do correntemente utilizado em terapias nos Estados
Unidos, disse o dr. Rox Anderson,
diretor do programa de aplicação biomédica de laser do hospi*
tal. Ele destacou que a incidência
de cicatrizes finais, 5 por cento.é
bem menor que os 80-100 por cento observados em outros
métodos.
O processo ainda é considerado experimental e provávelmente não estará â disposição do
público por cerca de dois anos.
No ano que vem, Anderson pianeja realizar testes em mais 200
pacientes. Os experimentos até
agora conduzidos indicam que a
técnica falha apenas na remoção

da cor vermelha e funciona melhor nos desenhos gravados por
amadores do que nos profissionais.
Atualmente, os médicos costumam usar um laser à base de
dióxido de carbono para remover
tatuagens.mas este método é doloroso e em geral deixa cicatriz,
uma vez que, segundo Anderson,
literalmente frita e vaporiza a
porção superior da pele. Outras
técnicas, tais como o congelamento ou lixamento da pele, são
também dolorosas.
Já o laser-rubi causa somente a sensação de se estar sendo
apertado por um aro imaginário
de borracha e a probabilidade de
deixar cicatrizes é muito menor,
já que as curtas ondas de sua luz
vermelho-escuro são absorvidas
pela tinta da tatuagem, e não por
vasos sangüíneos na pele.
A luz de alta intensidade mata
as células contendo a tinta e pulveriza o pigmento, cujos vestigios são eliminados do corpo
pelas secreções naturais da pele. A pele (aluada tratada com o
laser-rubi fica branca e incha um
pouco. A brancura cede em 20
minutos e o inchaço desaparece
dentro de 24 horas. Não são necessários cuidados especiais.
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Seul (AP) — A polícia em estado de alerta, prendeu trabalhadores
e estudantes que tentavam participar de manifestações convocadas
poijjtrabalhadores com o objetivo de
comemorar o Io de maio.
Notícias informam que a polícia
instalou postos de controle nos terminais das cidades e outros pontoschaves e bloqueou a saída dos trabalhadores em direção a Seul depois
que o governo declarou estado de
alerta a suas forças policiais de 130
mil efetivos nas vésperas da comemoração do dia Internacional do
Trabalho.
Em Seul, cerca de 5 mil policiais, apoiados por camionetes blindadas e aparelhadas com gás
lacrimogêneo, cercaram a Universidade Yonsei e as ruas adjacentes.
A rádio estatal KBS informou que a
polícia prendeu 1.400 trabalhadores
e estudantes que tentavam ingressar no Centro Universitário.
Porém outros 2 mil estudantes
e trabalhadores que gritavam "abaixo (o presidente) Roh~~ae-Woo" realizaram uma manifestação na
Universidade.
Partidos de oposição pediram
ontem ao governo que permita as
manifestações do dia do trabalho e
passeatas nas ruas, planejadas para o próximo domingo em Seul.
O governo proibiu tais manifestações, quando estudantes e opositores tentavam formar uma aliança
anti-governo com os trabalhadores.

frente ao estaleiro em memória de operarios mortos em 1970 em motins de protestos
aumento de preços dos alimentos.
pelo "Lhes
dou boas-vindas a este lugar que
disse wanos une na palavra "esperança",
lesa aos candidatos. "Em nosso pais alguma coisa deve mudar e vocês devem ser os
que mostrarão diretamente as mudanças.
Estamos começando no local em que cada
um de nós e todo o pais lutou", declarou.
Walesa voltou ao estaleiro e foi recebendo um por um os candidatos. A cena foi filmada pelo diretor Andrzej Wajda.
Os candidatos e os dirigentes sindicais
mantiveram uma reunião de estratégia no
mesmo estaleiro em que em 1980 foram assinados os acordos de Gdansk, que deram
origem ao Solidariedade.
Os candidatos foram cordialmente recebidos por Alojzy Szablewski, chefe do comitê de greve dos estaleiros durante os
intensos períodos de descontentamento do
ano passado.
As greves conduziram as negociações
deste ano com o governo, que determinaram
a restauração da legalidade do Solidariedade, proscrito duranle 7 anos pela lei marcial
desde 1981.
"Como em 1980, ano
que nasceu o Solidariedade, hoje nasce a oposição ao "Vocês
parlamento polonês", disse Szablewski.
são a esperança do parlamento".
Walesa, apoiado pelo assessor Bronislaw Geremek e pelo líder sindical de WroBrasyniuk, disse que tinha
claw, Wladyslaw
lutado anos "para que essa reunião fosse
realizada".

Gdansk, Polônia (AP) — O líder do Sindicato Solidariedade Lech Walesa iniciou,
ontem, a campanha da oposição para as
eleições da Assembléia Nacional, afirmando a 200 candidatos reunidos, simbolicamente, nos estaleiros Lenin, de que dependia
deles para que houvesse mudanças na
Polônia.
O líder sindical pediu que iniciassem
imediatamente sua campanha política. Faltam apenas 5 semanas para o primeiro turno, o de junho, das primeiras eleições em 42
anos, onde participarão candidatos opositores.
Segundo um acordo político acertado
no dia 5 de abril,
com o partido comunista
ao final de um "mesa redonda", a oposição
poderá competir com o partido de governo
por 35 por cento das 460 cadeiras da atual
câmara baixa.
Além disso foi criado um senado de 100
cadeiras em que as eleições serão plenamente democráticas, algo sem precedentes
no bloco oriental.
O governo e a oposição também apoiarão o objetivo de que todas as eleições sejam completamente livres dentro de 4 anos
A maior parte dos 261 candidatos independentes viajaram de distintos pontos da
Polônia para serem filmados e fotografados
junto a Walesa nos estaleiros Lenin, local de
nascimento em 1980 do Solidariedade, o primeiro sindicato livre do bloco soviético.
Os candidatos seguiram Walesa desde
o centro regional de campanha, estabelecido há alguns dias pelo comitê de cidadãos
de Gdansk, até o monumento levantado em

OLP acusada por chanceler
de provocar onda de terror
i£
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,—> t»,,,-.,. io iwiL.i—l~»«~~
13 pales
Pelo menos
(AP)
Jerusalém
tinos foram feridos em conflitos com soldados israelenses na Faixa de Gaza ocupada,
segundo noticias árabes, enquanto o Ministro das Relações Exteriores israelenses
Moshe Arens denuncia que a Organização
a Libertação da Palestina (OLP)
para
"impor um domínio de terror" sobre aquer
população palestina.
Em protesto contra o elevado número
de baixas na Faixa de Gaza. diz a imprensa árabe, ontem muitas lojas fecharam suas
portas na principal cidade, Gaza, e um jornalista local afirmou que grupos de jovens
bloquearam ruas com pedras e queimaram
pneus.
O Exército estabeleceu um toque de recolher em algumas áreas da cidade, e em

Q/iomníimorifnc Ho
rofiicJÍuHí~\G tna Faixa
de refugiados
três acampamentos
de Gaza, embora em seis pontos da cidade
tenham ocorrido esporádicos choques entre
soldados e manifestantes revoltosos que os
atacaram a pedradas. Funcionários em um
hospital disseram que atenderam pelos menos 13 palestinos feridos por tiros.
Em declarações à Rádio Israel, Arens
disse que os palestinos devem arcar com a
rsponsabilidade de terem ferido crianças e
adolescentes. "Temos não só um choque entre dois povos, mas também um choque entre duas civilizações".
Sob o ponto de vista ocidental "fica difícil visualizar ou justificar que haja pessoas
que arriscam a vida de seus filhos, que envolvam crianças ou jovens nesse tipo de
ação violenta" assinalou.
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Atlantis ainda sem
data de lançamento
Cabo Canaveral (UPI) — A NASA descartou ontem a
possibilidade de marcar para amanhã uma nova tentativa
de lançamento do ônibus espacial Atlantis, que teve sua con(agem regressiva cancelada faltando 31 segundos para o final na sexta-feira devido ao que mais tarde se verificou ser
um vazamento em uma linha de pressurização do tanque
externo de combustível.
Embora o porta-voz da agência espacial não quisesse
fornecer uma possível data para a nova tentativa, fontes indicaram que ela poderia ter lugar na próxima quinta-feira
ou sexta-feira. Engenheiros trabalharam ontem no esvaziamento do tanque de combustível externo e não puderam chegar perto do local até que não restassem traços do explosivo
gás hidrogênio que o abastece.
Por causa disso, não foi possível de imediato se estimar
quanto tempo de trabalho será necessário para revisar o
problema do Atlantis e pô-lo novamente em condições de
decolar. Além do tanque, será revisado o compartimento do
motor principal da nave. Foi o fechamento de uma bomba
usada por este motor que denunciou o problema a meio minuto do fim da contagem.
Fontes disseram que provavelmente se levaria três dias
e meio para reparar a linha de pressurização do hidrogênio, mas assinalaram que a extensão do problema com a
bomba era conhecida. Ao comentar os acontecimentos de
sexa-feira,
o diretor do lançamento. Robert Sieck, disse:
"Simplesmente
não era o nosso dia .
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Campanhas
intensificam
na Bolívia
La Paz (AP) — O processo político boliviano que
terminará em sete dias com
ás eleições gerais ingressou
em uma etapa decisiva, onde os 9 candidatos à presidência intensificaram suas
campanhas organizando
manifestanções em todo o
país.
Em um esforço para obter maior apoio dos 1.138.042
eleitores habilitados para
votar no próximo domingo,
7 de maio, dois dos princi1pais candidatos participaram ontem, quase na
mesma hora, em concentrações massivas organizadas
por seus partidários nesta
cidade. Outros três o farão
em um foro-debate patrocinado pela Associação de
Jornalistas e os quatro restantes em manifestações
realizadas no interior.
O general Hugo Banzer
Suarez, da Ação Democrática Nacionalista (ADN), que
presidiu um governo de fato
entre 1971 e 1978 e quem as
pesquisas colocam entre os
três primeiros, fechou sua
campanha nesta cidade com
uma grande concentração
na qual se comprometeu governar democraticamente,
com a colaboração dos
"mais capazes e honestos",
para consolidar a estabilidade econômica, reativar a
produção e criar 500 mil empregos.
Jaime Paz Zamora, do
Movimento da Esquerda
Revolucionária (MIR), exvice-presidente entre 1982 e
1985 e indicado nas pesquisas na mesma posição que
Banzer, falou para uma muicomprometeu
tidão onde se"para
todos os
a governar
bolivianos, especialmente os
pobres", e modificar o medeIo econômico vigente dando
maior conteúdo social baseado no desenvolvimento
das regiões e na atenção aos
serviços de saúde e
educação.
Gonzalo Sanchez de Lozada, do Movimento NacioRevolucionário
nalista
(MNP), do governo, que reivindica para si a paternidade do programa econômico
do atual governo, participou
em troca de um ato oficial
em que seu sucessor no Ministério de Planejamento,
Fernando Romero, entregou
ao presidente Victor Paz Estenssoro à "estratégia de desenvolvimento econômico e
social 1989-2000".
Os candidatos Genaro
Flores, da Frente de Libertação Katarista (Fulka),
Palenque,
do
Carlos
Consciência Pátria (Condera) e Luis
Sandoval Moron, do Movimento de Esquerda Nacional (MIN).
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Antsiranana (AFP) — O papa
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—Alerta sobre a Aids-

Antananarivo (AFP) —Opapa
João Paulo II advertiu ontem os jovens malgaxes contra "os encontros
passageiros", a droga e o álcool.
Dirigindo-se a mil jovens que se
encontram no estádio de Antananarivo, o sumo pontífice pediu-lhes para que não "se coloquem em perigo,
por inconsciência, de doença ou acidente", referindo-se a AIDS, que
também atinge este pais, afirmou
um prelado. " E digno se comprometer pelo casamento, cimento de um
edifício sólido. Um lar não pode se
alimentar com o fogo de um prazer
que queima depresa como folha seca. Òs encontros passageiros não fazem mais nada mais que
caricaturizar o amor, ferir os corações e trair os planos de Deus", disse o papa .
João Paulo II, segundo o mesmo
prelado malgaxe, censurou princi-

"o casamento experimenpalmente
tal', verdadeiro quebra-cabeças
para
os bispos da ilfia. O "fifanpizahan
Toetra"(sexo antes do casamento),
para verificar se a futura esposa não
e estéril, está profundamente enraizado nos costumes malgaxes.
"Oitenta
por cento dos jovens
continuam com essa prática. Não se
passa um dia sem que preguemos
contra semelhante tradição", comenta um bispo, que lembra que o
número de crianças nascidas de
pais solteiros é muito elevado no
país.
João Paulo II também pediu aos
"assumam suas resjoveas para que
malponsabilidades" na sociedade "uma
gaxe, contribuindo para criar
solidariedade" e rechaçando
justa
"a violência, o menosprezo, a mentira e a desonestidade".

ti

grave risco
crianças de 10 anos de idade.
Segundo ele, as pessoas
que usam —esses chicletes e
pastilhas entre 10 e 12 milhões nos Estados Unidos —
pensam que estão optando
por um produto menos danoso à saúde do que o cigarro,
"mas estão enganados". Segundo ele, não se pode determinar ao certo o número de
usuários do chamado "taba-

Violência étnica no
Senegal deixa 14
mortos em dois dias
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A órfã Angélica, Ah onze meses, 6 apresentada a João Paulo II
fotol
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Universidade Park,
Pensilvânia (UPI) — As
pessoas que usam chicletes
e pastilhas de tabaco estão
expondo sua saúde a riscos,
da mesma forma que aqueles que fumam cigarros. O
alerta é do professor de Educação Sanitária, dr. Elberl
D. Glover, que faz ainda um
outro alerta: é que os chicletes de tabaco são muito usados entre os jovens, inclusive
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Dacar (UPI) — Policiais c soldados do Senegal dispararam ontem gás lacrimogêneo e travaram batalhas com
gangues de manifestantes na capital para impedi-los de linchar grupos de mauritanos aguardando vôo para voltarem
a seu país de origem, vizinho ao norte. Os tumultos se sçguem a sangrentos choques étnicos a despeito de o governo ter declarado estado de emergência e imposto toque de
recolher.
[
Testemunhas disseram que pelo menos 14 mauritanqs
foram assassinados por senegaleses amotinados sexta-feira
na capital. As vítimas foram linchadas ou apedrejadas aíé
a morte no bairro central de Plateau, próximo ao gabinete
Presidente Abdul Diouf. Fontes oficiais disseram que 2 mjl
500 pessoas foram presas em conexão com os distúrbios.
Tudo começou com relatos na sexta-feira de que centonas de senegaleses vivendo na vizinha Mauritânia teriam
sido espancados até a morte ou mutilados a machadadas
por naturais do país. Tais relatos, considerados exagerados
por fontes diplomáticas, foram feitos por senegaleses que
chegaram de volta da Mauritânia e inciaram a vingança
racial.
Os diplomatas comentaram que muitas das vítimas na
Mauritânia não eram senegaleses, mas sim negros maurítanos, o que teria provocado a confusão. A população d{i
Mauritânia é composta por 80% de brancos árabes e 20%
de negros.
Cerca de 3 mil mauritanos vivendo no Senegal já deixaram às pressas o país retornando à sua pátria a bordo
de aviões, mas pelo segundo dia consecutivo senegalesejj
amotinados tentaram alcançar os prédios a meio caminhji
entre Dacar e o aeroporto onde estão refugiados cerca de
outros 20 mil mauritanos que aindi não embarcaram. 1
A França, país que no passado colonizou o Senegal b
a Mauritânia, anunciou ontem que iria enviar cinco aviões
de sua força aérea a ambas as nações para apressar as rea
pectivas repatriações e evitar mais violência. A chancelaria de Paris disse que a medida era uma resposta a uma
requisição feita pelos governos de suas ex-colõnias.
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Chefe do Exército de
El Salvador acha que
'terror' se aprimora
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Belém, dç>mlngo, 3Q de abril de 1989

Papa encontra-se com leprosos
e presidiários em Madagascar
João Paulo II ministrou comunhão a dois leprosos, que lhe pediram para que enviasse "muitos
sacerdotes" para cuidar de seus
companheiros, durante uma missa celebrada esta manhã em Antsiranana.
Recebido aos gritos de "ianao
no piera", expressão
em"cem
malgaxe
anos
que significa desejar
de vida", cantada e dançada por 20
mil fiéis, o papa celebrou a missa
em uma escadaria em frente ao
aeroporto de Antsiranana, a 800
km ao norte da capital, Antananarivo, às margens do Oceano
Indico.
O sumo pontífice chegou anteontem à noite a Madagascar,
primeira etapa de sua quinta viagem a África que ainda o levará
à Ilha da Reniao, Zâmbia e
Malani.
Milhares de malgaxes entuois manifestantes islâmicos levantam os punhos durante um protesto contra a leitura siasmados acompanharam o papa
desde"Nunca
'Os versos
o aeroporto até a nunciatusatânicos', do escritor Salpública do livro
havíamos visto uma
man Rushdie, em Viena. Vários membros do Parla- ra.
mento austríaco organizaram a leitura como forma multidão parecida desde a declade defender a liberdade de pensamento e expressão ração de independência", comentou um bispo.
e protestar contra a postura do aiatolá Khomeini
O papa permaneceu longo
foto 2
tempo com 45 leprosos, aos quais
tomou a mão e colocou a sua mão
sobre a fronte de cada um. Ministrou comunhão a dois deles, a um
camponês de 54 anos e a mulher
de 71 anos que sofre da doença há
32.
Em Madagascar existem dez
leprosários e 200 mil leprosos de"Temos de reconhe- clarados, sem contar os que vivem
San Salvador (UPI)
— O chefe das Forças Ar- cer que o nível de
profis- na floresta, talvez uns 100 mil, semadas de El Salvador sionalismo no terrorismo gundo afirmou o padre Philippe.
disse anteontem que melhorou", declarou.
Não há mais que dez religiomais de mil rebeldes fo- "Pela primeira vez fo- sos para cuidar deles,
além disso,
ram mortos ou feridos ram apreendidos fuzis não vemos
os
chegarem
jovens
este ano, mas reconhe- AK-47 e AK-M (de fabri— acrescentou. paceu que as forças do go- cação soviética), bem co- ra nos ajudar
Centenas de presidiários tamverno sofreram quase mo
lançadores
de
800 baixas no mesmo mísseis RPG-L8 da Nica- bém assistiram a missa e alguns
rágua e Cuba, e explosi- conseguiram apertar a mão do
período.
O coronel Emílio vos thecos".
papa.
Ponce disse que 565 guerJoão Paulo II celebrou a misrilheiros da esquerdista
Ele disse que o Exér- sa segundo a liturgia malgaxe e
Frente Nacional de Li- cito salvadorenho, com- invocou a
paz dançando de mãos
bertação
Farabundo posto de 50.000 homens,
Marti (FMLN) morre- estava "alterando suas dadas com os bispos.
O papa foi presenteado com
ram este ano na guerra
operações e táticas para
—
civil que assola o país e
se adaptar às mudanças um zebu, animal-fetiche do país
das
o
em
527 rebeldes ficaram
prestígio
personalidades
estratégicas do FMLN".
feridos.
Cerca de 70.000 pes- Madagascar é proporcional ao núPonce disse que 181
soas já morreram duran- mero de cabeças de zebu que são
soldados do Exército •te os nove anos de guerra depositadas sobre seu túmulo —
morreram e 581 ficaram
civil em El Salvador, a mas ofereceu o animal aos presiferidos.
maior parte civis.
diários.

.

co sem fumaça" — pastilhas
e chicletes — mas é certo
que esse número vem crêscendo cada vez mais.
Segundo Glover, que já
redigiu 150 documentos ufilizados pela Sociedade
Norle-Amerieana do Câncer
sobre os riscos dos chicletes
e pastilhas de tabaco, 55%
dos que usam essas pastilhas começaram a fazê-lo
antes de 10 anos de idade.

Bispo peruano vê |
estado de guerra e
pede pena de morte j
Lima (AFP) — Estamos "em guerra" e "a pena de morf
te para aqueles que, reiteradamente, tiram a vida de inojcentes" deve ser restituída, afirmou anteontem, pela
primeira vez, um bispo católico peruano, no contexto da gil
gantesca onda de violência que já matou 90 pessoas nas úlfimas 24 horas.
— Nossa Constituição somente aceita a
pena de morte
em caso de guerra e de traição à Pátria. Meu ponto-de-vista;
muito pessoal, é que estamos em guerra e que, portanto,
devemos fazer alguma coisa — explicou monsenhor Ricardo
Durand Flores, presidente da Conferência Episcopal
Peruana.
O combate mais violento entre as forças da ordem é um
"verdadeiro exército
regular" subversivo, completamente
equipado, consdierado sem precedentes em operações contra a guerrilha, deixou na "sexta-feira sangrenta'1 um saldo de 62 guerrilheiros e 8 militares mortos na região
centro-andina de Los Molinos, província juninense de Jau200 km a leste de Lima.
ja, a"Creio
que todo o país, diante deste dramático espetaculo e da perda de nossos soldados e oficiais, deve estai;
consciente da enorme responsabilidade que tem na luta an"Hwubversiva", disse Alan Garcia, em meio
aos cadáveres,'
durante uma visita à região para expressar seu reconhece
mento aos militares.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO e CONTABILIDADE - Experiente profissional lhe ensinará tudo sobre serviços de escritório. Aulas práticas. Ambos os sexos, 1 mês. Turmas tarde
o noite. Um só pagamento de NCzS 17,00
IN PS e FGTS - (Administração de Pessoal) — Tudo sobre
Departamento de Pessoal. Desde admissão até a rescisão. Ótimo campo para bons empregos. Ambos os sexos, 1 mês só
à noite. Um só pagamento de NCzS 17,00. Novas turmas,
4o feira, dia 3.
OPEC encaminha seus alunos para emprego.

MATERIAL DE ESTUDOS POR CONTA DA OPEC.

MOCAS E
SENHORAS
CURSO DE SECRETARIADO E RECEPÇÃO

Antártida já não é mais o
nente édos homens sós'
Vila das Estrelas, Antártida (AFP) —
A Antártida já não é "o continente dos homens sós" de antigamente: os chilenos tornaram sem sentido esta velha fórmula
criando uma aldeia onde as vozes femininas alegram o supermercado na hora das
compras e onde as crianças, quando não
estão fazendo travessuras na neve, estão
seguindo seus cursos na escola.
"Vila das Estrelas" —
aldeia na ilha
Sao Jorge, prolongamento da base lenente March da Força Aérea do Chile — e um
desafio constante aos aterradores ventos
polares e um balcão aberto para a beleza
absoluta do mar de Drake e a seu desfile
de imensos icebergs. Existe aqui uma dezena de famílias. Suas casas estão construídas em "containers" capazes de
resistir as baixíssimas temperaturas invernais mas que, em seu interior, se assemelham as casas de qualquer família de
classe média latino-americana, com sua
sala simples mas confortável, com rádio
e televisão, com seu refeitório, seus dormi/órios e um banheiro. Cada família vem
por dois anos e encontra a casa instalada
com todo o necessário. Só tem que acrescentar os quadros e outros objetos que personalizam um lar.
"Ser
pioneiro é a primeira motivação,
mais importante que o salário", disse Hugo Godoy, 35 anos, comandante de esquadrilha, casado com Marcela Solis e pai de
três meninos de três e oito anos.
Atvidades
"Aqui há muito trabalho
para nós —
disse Marcela, acrescentando: "As vezes
inclusive temos que ajudar nossos maridos em suas atividades. Por minha parte,
estou encarregada agora dos correios. Outrás esposas estão fazendo um programa
de rádio de notícias para toda a ilha a partir de despachos que recebemos por telex.
Temos também uma estaca de televisão".
Nesta aldeia, como nas do resto do mundo, todos os habitantes se conhecem, e
muitos expressam suas aptidões criativas
através da rádio. Por exemplo, o cozinheiro da base dirige "Cozinhando com o tio
Lucho". O comandante Mora anima "as
coisas simples da poesia". Os nostálgicos

desfrutam de "musica de recordação" e os
mais entusiastas participam no concurso
com prêmios de "O personagem incógnito", realizado pelo banco local, bancede
crédito e investimentos, o único da Antártida. Parece surpreendente que exista nestas regiões desoladas, mas aí está, em seu
"container" visitado não somente
por pingüins curiosos mas por todos os habitantes da aldeia e inclusive — suprema
originalidade — por membros de outras
bases antárticas (incluindo as de certos
países comunistas) que vem abrir contas
correntes ou a fazer depósitos a prazo em
dólares. Os turistas que chegam no verão
adoram cambiar dinheiro por cheques
emitidos nesta extremidade gelada do
planeta.
Sem agitação
"A empresa
privada também participa nesta presença chilena na Antártida",
opina laconicamente o caixa. Todos os casais consultados sobre a dureza da vida,
o isolamento, a sensação de distância, respondem ao contrário que descobriram um
mundo onde vivem felizes, longe da agitação das cidades. "Aqui a gente realmente
se dá conta da importância da família",
disse Ariela Caripan, casada com o meteorologista Osvaldo Morineau. "Partilhar a
vida com as crianças é um perído da vida
que não se esquece", acha por sua vez o
chefe da base, comandante Hector Barrientos. E as crianças? "se adaptam muito bem", explica o professor Oscar Vilches,
casado com Ximena Varela. Temos 15
crianças de três a 13 anos. A educação é
personalidade e vai mais além do programa oficial chileno, recebem um complemento de informação sobre a natureza e
são preparados para evitar o choque do retorno a cidade grande cheia de barulhos,
de automóveis, de fumaça e de moscas".
Coisas vistas e ouvidas passeando pela viIa das Estrelas e pela base Marsh:
O comandante Barrientos: "Mora, onde vais colocar a carga para os helicópteros brasileiros?". Um civil: "a "Meteoro"
anuncia "Tem
chuva e neve para esta tarde". Um
piloto:
que chegar logo o jornalista
tirar
as fotos em helicóptero".
para

— Centenas de moças e senhoras
que freqüentaram esse Curso, estão hoje em bons empregos. Português e Matemática Comercial, arquivo, correspondência comercial, recepção,
etiqueta, traquejo social e conversação. Datilografia grátis.
Duração 2 meses. Mensalidades NCzS 15,00. Não paga matrícula. Bonito certificado no final do curso. Turmas à tarde
e à noite. Novas turmas, 2o. feira, dia B. Matrículas abertas.
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C EMPREGOS E CORSOS

I

PROMOÇÃO Pis m A 06/05/89
30,00
ARAME FARP. SERTANEJO - C/500 MTS. - RL
3,65
COLHER DE MESA INOX - DÚZIA - DZ
4,00
FIO DE ALGOGÃO TICO-TICO - KG
"GUARANY" C/l.200 Cxs. - CX
30,00
FÓSFORO
1,00
GRAMPO P/ARAME FARPADO - KG
45,00
LÂMPADA OSRAM 4jJ E 60 WTS. C/100 UN - CX
4,20
UNHA ESPINGARDA SORTIDA - DZ
1,20
PREGO JOSSAN (1.1/2 x 13) (1.1/4 x 14) - KG
1,00
PREGO JOSSAN (3 x 9) - (2 x 11) - KG
5,00
SACO PLÁSTICO DE 1 KILO - ML
3,00
SACO PLÁSTICO DE, 1/2 KILO - ML
8,00
SACO PLÁSTICO DEi2 KILOS - ML
4,56
VELAS PRATA N-° 3-C/192 UNIDADES - CX
4,00
CHAPÉU DE PALHA C/2 CAPAS - DZ
3,50
CORDA PLAS. POLIETILENO 8 E 10MM - KG
2,50
ÓLEO DE LINHACA P/EMBARCACÃO - LT
65,00
PANAGEM P/PESCA C/lOOmts. 030.50.20 - UN
65,00
PANAGEM P/PESCA C/100 mts. 030.50.25 - UN
85,00
PANAGEM.a/PESCA C/100 mts. 040.50.45 - UN
8,50
REDINHA P/PESCA-10 mts. 030 - PRONTA - UN
15,60
AMACIANTE P/ROUPA-MONBIJOU 24U - CX
9,60
DETERGENTE MINERVA LIQ. PLUS C/24 - CX
4,50
ESCOVA OVAL P/LAVAR ROUPA - DZ ....'.
8,60
PAPEJ. HIG. CINELÂNDIA C/50 RLS. - FD
17,50
SABÃO EM PÓ OMO C/24 x 400 GRS. - CX
9,56
SABÃO PREFERIDO C/20 BRS. DE KL - CX
3,96
DESODORANTE C. BOUQUET 50 ML - DZ
4,26
DESODORANTE PINHO C. JORDÃO C/12 - DZ
8,00
COLA POLAR CX. C/25 TUBOS - CX
2,50
CHOCOLAÍE CANASTRA PC. 50 UN - PC
11,50
CANINHA 51 CX. C/12 LITROS - CX
22,00
VODKA BAIKAL CX. C/12 LITROS - CX
23,75
CAFÉ ESTRELA A VÁCUO PURO C/5 KS - CX
18,96
CONSERVA VIANDADA SWIFT C/24LT - CX
OBS: NA TABAQUEIRA DA AV. SOUZA FRANCO, COMPRAS A PAJITIR
DE NCzS 100,00 DÁ DIREITO A UM BRINDE: HUM LITRO DO FINISSIMO VERMOUTH BIANCO STOCK.

I

Quintino, 1185 (em frente à Embratel)
FONE: 223-3148
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Centrais Elótrlcuo do Pará S.A.

EDITAIS DE LICBTAÇAO
}¦¦''.

HS!

A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARA S/A PA, aviso aos interessados que realizará no seu
tório Central, sito à Av. Gov. José Maicher n°
nesta cidade, através das comissões designadas,
guintes licitações:
EDITAL

TOMADA DE PREÇOS

j>tl/ATR-ATR-043/89
PLI/ATR-ATR-043/69
EDITAI
CONCORRÊNCIA
PLI/ASU-ASU-008/89
PLI/ASU-ASU-008/89
Pll/ODM-ODM-009/89
PU/ODM-ODM-009/89

CELEscri1670,
as se-

OBJETO ABERTURA
Prestação de Serviços de locação de 17.05.89
Ônibus p/Transporte de Empregados da 09:00 hs
CEIPA.
ABERTURA
OBJETO
3I.05.B9
Fornecimento de Peças Originais GM- 09:00 hs
EMD (Eletromotive)! 31.05.89
Execução de Serviços em RDU e RDR 11:00 hs
Desenergizadas nas localidades de
leoaracy, Outeiro, Mosqueiro, Ananindeua e Marituba.

Os referidos editais encontram-se à disposição dos
interessados na Assessoria de Licitação-PLI, si 56, a
partir do dia 02.05.89, no horário comercial, ao preco de NCzS 1,00 (hum cruzado novo) p/a TP-043/89
e CONC-008/89 cada, e de NCzS 2,00 (dois cruzados novos) p/a CONC-009/89, como indenização da
documentação correspondente. Os interessados deverão apresentar, NO ATO DA COMPRA, o Certificado
de Registro Cadastral da Secretaria de Estado de Administração — SEAD, para a aquisição da T. de Preçoo.
Belém, 30 de abril de 1989.
ASSESSORIA DE LICITAÇÃO

Governo ^0^^
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GUEIROS
Caminhando e que se encontra o caminho

-Declaração do IR-

Receita explica o que sao
rendimentos tributáveis
dual (PN 80/76);
¦ Continuação11) o médico analista que exerça a ati155. Todas as pessoas físicas que, por exi•.vidade de laboratórios de análises, para
gfincia legal, normativa ou administrati- a qual mantenha auxiliares e técnicos anava, são obrigadas a se inscrever como listas como assalariados;
empresa individual, cstüo equiparadas à
12) a prestação de serviços em conjunpessoas jurídicas c obrigadas a apresen- to,
por mais de um profissional, feita apetar declaração de rendimentos nessa
nas eventualmente, sem caráter de
condição?
habitualidade (tal fato não caracteriza sePara os efeitos tributários, as condi- ciedade, e o
profissional responsável pofísica
da
equiparação
a
pessoa
ções para
honorários devidos aos
a pessoa jurídica são aqueles constantes de pagarnos ostermos do 5o ao art. 48 do
§
do Regulamento do Imposto de Renda. As- demais,
.
, ; ;, fJ
sim, para que a pessoa física seja, por exi- RIR/80).
156. Qual é o tratamento fiscal atribuído
ou
normativa
legal,
gência
em defísica
apurado
ao
lucro
pela pessoa
administrativa, a inscrever-se como emcorrência da venda de quaisquer bens ou
ser
considenão
individual,
poderá
presa
rada como pessoa jurídica para efeitos do serviços?
O Regulamento do Imposto de Renda
imposto de renda. Por outro lado, ainda vigente
em seu artigo 39 c/inciso II, disinempresa
que não esteja inscrita como
na cédula H serão classificados
que
põe
ela,
obrigada
não
seja
isso
e
a
dividual
por
e
os proventos de qualquer naturenda
a
coser
considerada
a pessoa física poderá
nas cédulas annão
compreendidos
reza
a
mo empresa individual, equiparada pesdo comércio e
lucro
o
inclusive
teriores,
em
soa jurídica para os efeitos fiscais,
aquele que
todo
auferido
da
indústria
por
virtude de exercer atividades civis ou co- não exercer habitualmente a profissão de
fim
espemerciais, com habitualidade e
comerciante ou industrial.
culativo de lucro.
Por sua vez, o PN n° 362/71, dispondo
Consoante o Regueamento do Impôso tratamento tributário de alienação
to de Renda, são consideradas como em- sobre
os
declara
de bens móveis próprios,
a
equiparadas
"mais valia"queobtiindividuais,
pessoa
presas
lucros decorrentes de
jurídicas, as pessoas físicas que, em no- da na venda desses bens pela pessoa name individual, explorem, habitual e prose caracterize a
fissionalmente, qualquer atividade tural, desde que não mercantil,
não escomo prática
econômica da natureza civil ou comercial, operação
sujeitos à tributação. Segundo o texto
com fim especulativo de lucro, mediante tao
espécie de referido do RIR, o lucro do comércio, auvenda a terceiros de qualquer "b").
Toda- ferido por pessoa física que não exerce
bens ou serviços (art. 97. § Io,
de comervia, esclareça-se que, em razão dessa com habitualidade a profissão
será tributado como rendimento da
equiparação, a pessoa física, perante o Di- ciante,
linha o PN citado esreito Civil e Comercial, não se transforma cédula H. Na mesma
o lucro
em pessoa jurídica. Destarte, são conside- tá a dizer que não será tributadocaracteradas como empresas individuais, equipa- decorrente de operação que não se a operadas a pessoa juridica, apenas para os riza a prática mercantil, ou seja,
ato de comércio, o lucro será
efeitos fiscais, as pessoas físicas abaixo re- ração for Assim,
para saber se o lucro oblacionadas, ainda que não estejam legal- tributado.
tido na venda de determinado bem será ou
mente constituídas como tal:
1) o proprietário de terras que exerce não tributado, deve-se verificar, de início,
atividades de extração de minérios para se essa venda caracteriza ou não prática
comercial.
fornecimento a terceiros (PN 228/71).
Concluindo-se pela afirmativa, o lucro
2) proprietário de veículo, quando contrata profissional para dirigi-lo, ou utilize será tributado como o—é na pessoa jurídivide pergunta n°
mais de um veículo em suas atividades ca (por equiparação
incluído como rendimento bruto na
profissionais (PN 122/74; Vide pergunta n° 155) ou H,
alternativamente, caso haja hacédula
403);
3) o empreiteiro de obras, pessoa fí- bitualidade ou não na prática do ato de cosica, quando execute obras por empreita- mércio; pela negativa, como rendimento
da com a venda de materiais ou concurso não tributável. O Código Comercial Bra"a
de profissionais qualificados, com o fim sileiro (art. 191) considera mercantil
compra e venda de efeitos móveis ou seespeculativo de lucro (PN 25/76);
4) o revendedor de bilhetes de loteria moventes para os revender por grosso ou
credenciado pela Caixa Econômica Fede- a retalho, na mesma espécie, ou manufaral, com quota fixa para revenda (PN turados ou para alugar seu uso". Deflui-se
daí que a finalidade para a qual o bem ad80/76);
5) a habitual e sistemática prestação quirido é que definirá se com sua revenou
espécie
mesma
na
de serviços por equipes de profissionais, aa,
sempre sob a responsabilidade de um so manufaturamento completa-se um ciclo
deles, em cujo nome os pagamentos sejam de operações que caracterize ou não a prática mercantil, bem vista do exposto, o traefetuados.
6) o agricultor, pessoa física, que tamento tributário com relação à venda de
transforme produtos de sua produção, pa- bens ou serviços pela pessoa física pode
ra fabricação de óleos essenciais, aguar- ser resumido da forma abaixo explicitada.
— Bens corpóreos de propriedades do
dente e outras bebidas alcoólicas,
alienante.
inclusive vinho (ADN 18/78);
7) pessoa física que, habitual e profis-. livlHU,Quando se tratar de,imóveis (terr
sionalmente, exerça atividade econômica renos, casas, apartamentos etc):
de natureza comercial, através da venda A) os lucros apurados serão isentos se:
a. forem obedecidas as condições
de refeições e hospedagens a terceiros, comumente denominada essa atividade co- constantes do art. 12 do DL n° 1.950/82 ou
"pensão
do artigo 100 da Lei n° 7.450/85; ou
familiar";
mo
b. a operação estiver expressamente
8) pessoa física que compra e vende
automóveis ou caminhões, de maneira ha- excluída do campo de incidência do impôsto de renda;
bitual e profissionalmente.
B) os lucros apurados serão tributaObs.
As pessoas físicas consideradas como veis se:
a. não forem obedecidas as condições
empresa individual devem inscrever-se no
CGC e apresentar declaração de rendi- para isenção; ou
b. as operações imobiliárias configumentos como pessoa jurídica, visto os rendimentos oriundos dessas atividades rarem a pessoa física como empresa inserem tributados na forma dos artigos 405 dividual, equiparada a pessoa jurídica,
e seguintes do RIR/80 (IN-SRF n° 96/80, por incorporação ou loteamento, caso em
82/81).
que seus lucros serão tributados nessa
Vide perguntas seguintes, e de n°s 43, condição, de acordo com os artigos 97 e see 405 e seguintes do RIR/80.
257 a 281, 410 a 413, 422.
guintes"operações
imobiliárias".
Por outro lado, não se enquadram no Vide
2) Quando se tratar de bens móveis dc
conceito de empresas individuais equiparadas a pessoas jurídicas as pessoas flsi- uso pessoal ou profissional (veículos, mocas que, individualmente, exerçam as biliários, eletrodomésticos, quadros, jóias,
profissões ou explorem as atividades re- aparelhos de som, equipamentos, aparelhos fotográficos etc):
feridas no art. 30, do RIR/80.
a) se as alienações forem em cadeAssim, não perdem essa condição,
"D",
os ráter eventual e sem fim especulativo de
vendo ser classificados, na cédula
rendimentos das pessoas físicas abaixo lucro, isto é, não se configurarem como
enumerados, ainda que por exigência Ic- prática comercial, os lucros auferidos sao
gal estejam registradas como empresa in- isentos;
b) se as alienações forem em caráter
dividual c emitam notas fiscais para
cobrança de seus serviços (PN 80/71, eventual mas com fim especulativo de lucro, isto é, configurar prática comercial
38/75);
1) agentes autônomos, ainda quando eventual, os lucros auferidos são tributaremunerem terceiros, como despesas ne- veis, devendo seus valores serem incluídos
cessárias à obtenção de seus rendimentos na cédula H da declaração do beneficiario; e
(PN 392/70);
c) se as alienações forem em caráter
2) pessoa física que preste serviços
profissionais de médico, engenheiro, advo- habitual e com fim especulativo de lucro,
gado, dentista, veterinário, contador, pin- isto é configurar prática comercial e hator. escultor, despachante e de outros que bitual, a pessoa física, se não se enquadrar
se lhes possam assemelhar, mesmo quan- como microempresa, será considerada
do organize empresa individual e /ou empresa individual equiparada a pessoa
possua estabelecimento no qual desenvol- jurídica e os lucros auferidos são tributava suas atividades e empregue auxiliares dos nessa condição (RIR/80 arts. 97 e segs.
não profissionais como ele. (PN 80/71 e 405 e seguintes; lei 7256/84).
38/75);
Quaisquer outros bens corpóreos e
3) trabalhador autônomo que pratique serviços de qualquer natureza.
operações de consertos, reparos, reformas,
Quando se tratar de quaisquer outros
limpeza e conservação de aparelhos de bens corpóreos ou serviços (exceto os deuso doméstico, comercial e industrial não correntes do exercício das profissões enufornecendo material de qualquer espécie meradas no inciso I do artigo 30 do
(PN 993/71);
RIR/80), os lucros auferidos na venda, in4) transportador que dirija seu pró- clusive desde a primeira operação, são
veículo,
mesmo
quando contrate aju- considerados como auferidos do comércio
prio
dantes ou auxiliares (PN 122/74);
e são tributados da forma abaixo:
5) pessoa física que explore indivia) se a pessoa física não praticar com
dualmente, exclusivamente, a prestação habitualidade a venda dos bens e serviços,
pessoal de serviços de lavanderia e tintu- os lucros auferidos devem ser incluídos na
raria, de jornaleiro e fotógrafo (ADN cédula H da declaração do beneficiário;
17/76);
ou
6) pessoa física que explore, contrab) se a pessoa física praticar com hatos de empreitada unicamente de mãe-de- bitualidade e com fim especulativo de luobra, sem o concurso de profissionais qua- cro a venda dos bens e serviços, isto é,
lificados ou especializados (PN 25/76);
configurar a prática comercial dessas ati7) o representante comercial, tenha ou vidades, se não se enquadrar como minão registro de firma individual para o croempresa, será considerada como
exercício de suas atividades (PN 28/76); empresa individual, equiparada a pessoa
8) pessoa física que preste, individual- jurídica, sendo os lucros auferidos tribumente, serviços com trator, máquinas de tados nessas condições (RIR/80 arts. 97 e
terraplenagem, colheitadeiras e seme- segs; Lei 7256/84).
III — Bens incorpóreos
lhantes (ADN 35/76);
9) duas ou mais pessoas físicas que
Quando se tratar de venda de direitos,
utilizem um mesmo imóvel para o exer- títulos de quaisquer espécies ou de valocício individual de suas atividades, ainda res mobiliários, os lucros auferidos são trique o estabelecimento tenha nome para butados de acordo com as normas
efeito promocional e que os profissionais tributárias pertinentes a cada tipo de opepossuam, em comum, os mesmos auxilia- ração ou aplicação financeira (vide
RIR/80; PN 287/71,362/71; Perguntas em
res (PN 44/76);
10) os receptores de apostas da Loto "rendimentos de capitais").
ou Loteria Esportiva, estabelecidos indi- Obs.
Ressalte-se, por oportuno, que por falvidualmente, credenciados pela CEF, e
que não explorem no mesmo local outra ta de previsão legal, os custos das aquisiatividade comercial, ainda que, para aten- ções dos bens móveis não podem ser
der exigência dos órgãos credenciadores, corrigidos monetariamente, para efeito de
estejam registrados como firma indivi- apuração do lucro sujeito à tributação.
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Belém, domingo, 30 de abril de 1989
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Ví

Ministro da Saúde defende
a participação do setor no CIP
Brasilia (Radiobrás-Marcos Chagas)
— O ministro Seigo.T-iizuki, está reivindicando junto ao setor econômico do governo a participação de um representante do
Ministério da Saúde no Conselho Interministerial de Preços (CIP). Segundo declarou, em entrevista, à agência Radiobrás, a
medida é fundamental para que o Ministério possa tomar uma posição sobre o reajuste dos preços de medicamentos.
Durante a entrevista, T^uzuki revelou, ainda, que pretende investir em campanhas
publicitárias para prevenção de doenças
endêmicas (malária, mal de chagas e esquistossomose, entre outras), bem como
em doenças cardiovasculares (derrame e
infarto) e o câncer. Em junho, o Ministério
da Saúde incrementará as campanhas de
combate à malária e ao mal de chagas,
principalmente na Amazônia, com recursos da ordem de US$ 5 milhões obtidos através do Banco Mundial (BIRD). A seguir a
entrevista do ministro Seigo T^uzuki:
Repórter — Ministro, depois de três
meses à frente do Ministério da Saúde o senhor já deve ter estabelecido prioridades
para a área de saúde pública. Quais são
elas?
Ministro — Nós desejamos incentivar
e aumentar as ações, referentes às grandes
campanhas de vacinação, no sentido de obtermos um índice de cobertura em níveis
desejáveis. Por outro lado, deveremos, realmente investir muito na campanha de combate à malária, porque estamos em vias de
receber um empréstimo em torno de US$
5 milhões, que serão aplicados intensivamente na Amazônia. Com esse recurso, que
vem do Banco Mundial (BIRD), iniciaremos essa campanha em junho ou meados
de julho. Para doenças de'chagas pretendemos empregar aproximadamente US$
3,5 milhões. Para isso, vamos modernizar
a Superintendência de Campanhas Públicas (Sucam), revendo seus equipamentos.
Outra grande prioridade é assumir a
assistência médica, esta é realmente a diretriz que a própria constituição prevê. Vamos unir o mais rápido possível o comando
único de saúde em torno do Ministério, que
já tem um comando parcial que é do controle, prevenção e profilaxia das doenças.
Repórter — As doenças endêmicas, como a malária e a esquistossomose, bem como as doenças crônico-degenerativas, não
deveriam ter por parte do Ministério da
Saúde uma atenção maior no setor de publicidade como vem recebendo a AIDS?
Ministro — Exatamente. É para isso
que eu trouxe uma pessoa que eu conside-

ro competente, que é o sr. Pércio Suzani,
coordenador de Comunicão Social. Que está
se. inteirando dos problemas, para que se
faça uma divulgação maior em todas essas
atividades. Só para lembrar, o Ministério
também vai se preocupar com programas,
que eu reputo de importância fundamental,
como o projgrama coniunto com o Ministério da Justiça de combater as drogas. Nós
pretendemos este ano fazer uma grande
campanha. Para isso, eu já conto com o
apoio do presidente da República. Serão
constituídas duas frentes. Uma junto aos
agentes federais, que estão na fronteira no
combate ao tráfego de drogas. Por outro lado, junto às escolas, às crianças numa campanha esclarecedora e educativa, para que
essa incidência seja mais bem controlada.
Com isso, eu acredito que o Ministério
ataque dois grandes problemas sociais que
nós temos: a violência nas grandes cidades,
muito em decorrência do uso indiscriminado de drogas, e minimizar a incidência de
AIDS junto aos drogados, onde tem havido
uma incidência crescente.
Repórter — Um déficit de caixa da Previdência Social pode afetar o Ministério da
Saúde?
Ministro — Sem dúvida. Nossos programas em conjunto são afetados, porque
nós temos muitos programas em sistema
de co-gestão, com hospitais próprios da
Previdência e com hospitais do Ministério
da Saúde. Um déficit na Previdência afeta
em muito, diretamente, o Ministério da
Saúde.
Repórter — O que precisa ser mudado
na divisão de medicamentos (Dimed)?
Ministro — A Dimed, infelizmente, é
um dos órgãos que nos tem causado bastante preocupação e esse ano nós pretendemos
recupera-la fazendo um verdadeiro inventário dos 30 mil processos que estão aguardando pareceres. Até lá, decidimos
diminuir nos próximos dois meses a demanda, suspendendo a entrada de novos
pedidos de registros, para que possamos recuperar esse tempo atrasado. Estamos informatizando a divisão para que tenhamos
um melhor rendimento e possamos dar
uma atenção melhor e mais qualificada aos
consumidores que são as indústrias.
Repórter- — Ministro, quarta-feira o
presidente da Associação Brasileira de Indústria Farmacêutica (Abifarma), declarou que se não houver um aumento nos
medicamentos, serão paralisadas as fabricações de alguns remédios. Qual a posição
do Ministério da Saúde sobre o assunto?

Estivadores acatam
decisão do TST e
retornam ao porto
Santos (AE) — Os estivadores cumpriram a decisão tomada na assembléia de sexta-feira, acatando a sentença do Tribunal Superior do Trabalho,
retornando às suas atividades. Eles compareceram,
ontem pela manhã, aos locais de seleção dos operarios, para descarregarem os navios, porém, com a
continuidade da greve dos avulsos ligados aos sindicatos dos conferentes de carga e descarga, consertadores, vigias e trabalhadores de bloco, o serviço da
estiva não foi desenvolvido. Os 43 navios atracados
no porto, no cais da Companhia Docas do Estado de
São Paulo (Codesp) permaneceram parados. A exclusão foi feita aos navios que operam nos terminais
privativos da Cosipa e da Cutrale. Na Cutrale, os trabalhadores avulsos operam porque essa empresa assinou um acordo em separado com os sindicatos
pagando a remuneração pleiteada; e na Cosipa, por
se tratar de uma estatal, uma vez que não querem
prejudicar a produção de aço.
Mesmo em greve, os conferentes iniciaram ontem a descarga de trigo a granel do navio "Carandaí", que está atracado no sugador do armazém 13
da CODSP, para não prejudicar o abastecimento interno. Descarregadas apenas 150 toneladas e em seguida as operações foram paralisadas. Segundo o
presidente do sindicato dos conferentes, Ricardo
Wagner Vilarinho, o moinho pacífico não continuou
a receber a carga argumentando que o transporte do
cereal para a capitalficaria muito onerado com o pagamento das horas extras a serem pagas ao pessoal
rodoviário. As operações foram suspensas.
Um "Cidade
outro navio também deveria ser descarrede Itaperucuru" atracado no armagado: O
zém 20. Os trabalhos não chegaram a ser iniciados
porque a agência de navegação, por desconhecer as
conclusões da reunião feita anteontem entre os representantes do Sindarma e lideranças sindicais de
Santos, não quis desrespeitar a decisão do seu sindicato, em não pagar os percentuais obtidos pelos estivadores. Esse navio descarregaria adubo a granel
por meio de esteiras. A empresa Cargil, em Guarujá, vem mantendo entendimentos também com os
sindicatos em greve, para carregar com soja o graneleiro "Ever Harmony" O mesmo que há dias teve
o seu embarque suspenso, por operar sem trabalhadores sindicalizados.
A normalização dos serviços portuários de Santos, poderá ocorrer na quarta-feira, quando os trabalhadores em greve receberam a decisão do
julgamento do dissídio no Tribunal Regional do Trabalho, em São Paulo. Sem esse julgamento, o porto
continuará paralisado, salvo se alguma empresa oferecer aos conferentes, consertadores, vigias e trabalhadores de bloco, os percentuais obtidos pelos
estivadores no julgamento do seu dissídio no TST, que
corresponde a um reajuste de 46% nos salários de
mais 4% de produtividade.
A decisão de se operar navios atracados no cais
da Codesp, desde que as empresas de navegação
atendam separadamente o que os estivadores obtiveramt foi tomada na assembléia dos conferentes de
carga e descarga na noite de anteontem. Os conferentes pretendem também responder pelos jornais
à matéria paga, publicada pelo Sindicato das Agências de Navegação Marítima (Sindarma), ao apontar salários elevados pagos aos trabalhadores
avulsos: "Nós vamos abrir uma lista para custear
a publicação e responderemos a altura. Vamos mostrar à opinião pública para onde vai o dinheiro dos
trabalhadores e quanto ganhamos" — afirmou o presidente Ricardo Wagner Vilarinho.
Na entrada da barra do porto de Santos, estão
fundeados 34 cargueiros, sendo que 9 destinam-se à
Cosipa. Para terça-feira, é esperado um navio da marinha de guerra. A presença desse navio, vem coincidir com o julgamento dos dissídios das categorias
que mantiveram-se em greve.
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Ministro — Evidentemente este aspecto é preocupante na medida em que medi
camentos importantes possam ficar
escassos no mercado ou praticamente sumirem. Eu recebi representantes das indústrias e estou consciente da gravidade do
fato. Acho fundamental para que o Ministério possa participar dessa discussão, com
a participação de um seu representante no
Conselho Interministerial de Preços (CIP),
que é o órgão do Ministério da Fazenda que
dita a política de preços e comercialização
dos produtos, inclusive medicamentos. Para que possamos tomar uma posição, defender ou mesmo dar alguma posição do
Ministério, devemos estar presentes no CIP,
podemos até estar solidários com esta problemática, sem contudo poder tomar uma
atitude mais eficiente. A presença de um
representante do Ministério no CIP, no que
toca aos produtos que interessa à saúde, é
fundamental para que o Ministério possa
se posieionar.
Repórter — Existe a intenção de se retoformular o Programa Nacional de Imunização?
Repórter — A inovação que faremos este ano e que também obteve sinal verde, dede uma conversa com o presidente
arney, que nos deu apoio integral, é um
§ois
problema que vem preocupando o Brasil já
há alguns anos. Vamos enfrentar de frente
o problema da hepatite B que grassa na
Amazônia. Esse é um problema seríssimo.
A hepatite B tem uma incidência que é considerada elevada demais e a Organização
Mundial de Saúde (OMS) vem cobrando do
Brasil uma posição quanto a esse fato. Neste ano, seguramente, enfrentaremos o problema e eu estou indo na semana que vem
a Bruxelas visitar um dos grandes produtores da vacina contra hepatite B. Estou levando comigo o presidente da Fiocruz,
Akira Homa, pois, além de tentarmos comprar a vacina, tentaremos também negociar a transferência de tecnologia da
produção, para fabricarmos aqui no Brasil. Nós já temos todo um esquema de vacinação em massa, em crianças de zero a
nove anos, nos principais municípios mais
afetados da Amazônia, seguramente em
outubro ou novembro daremos início a esta campanha.
Repórter — O sr. tem números da incidência da hepatite B?
Ministro — A estimativa de incidência
da hepatite B na Amazônia é em torno de
500 mil pessoas, principalmente nas zonas
de garimpo, onde a disseminação é muito
violenta.

Medeiros pode definir os
rumos que tomará a CGT

Praia Grande - SP (AJB) — Os
rumos da Confederação Geral dos
Trabalhadores (CGT) estão nas
mãos do presidente do Sincicato dos
Metalúrgicos de São Paulo e da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, Luiz Antônio de
Medeiros. O atual presidente da CGT,
Joaquim dos Santos Andrade, só
aceita participar de uma chapa com
Medeiros. O presidente do Sindicato
dos Eletricitários de São Paulo, Antônio Rogério Magri (ainda mantém
oficialmente o seu desejo de presidir
a entidade, mas nos conchavos, pediu
para um companheiro de Medeiros,
o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, Francisco
Cardoso Filho, que convença Medeiros a apresentar formalmente a sua
candidatura à presidência da CGT.
Medeiros, gripado na última
sexta-feira, ainda ontem tinha receio
de assumir os riscos de comandar a
CGT. Com febre, o sindicalista temia
que o cargo na CGT o afastasse das
de fábrica do seu sindicato.
portas
"Depois da frustração de
participar
do pacto social e sair desmoralizado,
Medeiros tem medo de entrar em outra "fria", disse um de seus companheiros da Confederação dos
Trabalhadores Metalúrgicos. Medeiros tem medo de perder o controle da
sua base — 370 mil metalúrgicos —
com o agravante de que o atual
secretário-geral do seu sindicato,
"Bira",
Ubiraci Dantas de Oliveira, o
é militante do Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR-8.
A discursão em torno de um nome ou de dois nomes para presidência da CGT será tomada na
madrugada de hoje — a eleição está
prevista para o final do dia. Se Medeiros decidir aceitar sua cândida tura, a eleição será na base da chapa
única, com o apoio, de bom grado, de
Joaquinzão — que não esconde sua
repetência por Magri, em manter o
aval, embora contrariado, de Magri.
(Se Medeiros não topar, concorre a
chapa de Magri e Joaquinzão deverá jogar suas ultimas fichas para impedir a vitória do adversário — o que
configuraria o racha definitivo da
CGT, já que as federações não
apoiam Magri, desde que Magri defendeu a extinção do imposto sindical, a principal fonte de recurso das
federações. Se não vencer o jogo de
forças, Joaquinzão sai da CGT e articula uma nova central.
No início da tarde de ontem, começaram a pipocar pequenas reuniões de congressistas que acabavam
aos gritos de "dá-lhe Medeiros, dá-lhe
Medeiros, olé, olé, olé". Em marcha
a preparação do clima para receber
o chamado candidato do consenso. Se
a vaidade de Medeiros falar mais aito do que o medo dos riscos políticos,
"baa CGT sairá do seu II congresso
tendo a mão na mesa" e o país açordará com um movimento sindical
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"rachado"
mais fortalecido e mais
que nunca.
Presidenciável
A Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT) deve procurar infato
nas
eleições
fluir
de
presidenciais, submetendo os candidatos à sucessão do presidente José
Sarney ao programa da entidade. A
determinação faz parte do programa
de lutas elaborado pela executiva nacional da CGT para o II congresso da
entidade, que termina hoje com eleição da nova diretoria para os próximos três anos.
Do plano de lutas da entidade,
que deveria ser aprovado ontem pelos quase quatro mil congressistas,
fazem parte a suspensão do pagamento dos juros da dívida externa
até que se estabeleça uma negociação global não só da dívida mas também de toda a ordem econômica e
mundial. O fim da especulação financeira, com a suspensão dos juros do
pagamentos da dívida interna e reforma agrária de fato nas terras improdutivas, também constam da
parte relativa a política econômica.
Diante, porém, da disputa acirrada pela presidência da entidade,
travada pelo atual presidente, Joaquim dos Santos Andrade, e Antônio
Rogério Magri, dos eletricitários dc
São Paulo, a tese mais importante
discutida pelos congressistas foi em
quem votar para garantir a existência da CGT e evitar o esvaziamento
da central, caso não surja uma chapa de consenso.
Denúncia
O presidente da CGT do Paraná, Felício Moreira, denunciou ontem, durante a plenária que rejeitou o nome
do sindicalista Rogério Magri para
a presidência nacional da CGT, que
recebeu em seu Estado a visita de
um adido trabalhista dos Estados
Unidos, do qual ele só lembrava o
primeiro nome, James, que foi lhe
pedir apoio para a candidatura de
Magri.
Felício Moreira, que também rejeitou na plenária o nome de Magri
para a presidência nacional da CGT,
disse que o sindicalista lhe ofereceu
US$ 22 mil para ele fazer um congresso para eleger delegados comprometidos com a sua candidatura e
financiar o transporte da delegação
ao congresso.
A ligação de Magri com o capital americano também foi denunciada pelo presidente do Sindicato dos
Petroleiros de Caxias, no Rio de Janeiro, Roberto Williams, que rienunciou que a insistência de Magri para
ocupar a presidência da CGT, apesar
da resistência de vários setores, visa promover um racha na CGT, que
se dividiria, gerando mais uma corrente do movimento sindical,
tornando-o mais enfraquecido para
combater a política econômica do
governo.
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CIRCO
A Fundação Cultural Tancredo Neves, dirigida pelo poeta João de Jesus Paes Loureiro, também Secretário de Cultura, vem procurando
desenvolver um programa de atividades de estisexta-feira foi promulo no plano cultural. Nesta "Lendo
o Pará", que
cedido o lançamento da série
consiste na republicação de obras dos grandes escritores paraenses, iniciando-se com Tenreiro Arade Moraes, através dos livros
nha e com Eneida
"Aruanda" e "Banho de Cheiro", em convênio cuitural com a Cia. Vale do Rio Doce. O projeto pretende o lançamento trimestral de obras para
distribuição às bibliotecas do Estado e de todo o
país.
Por outro lado, a Fundação prossegue no desenvolvimento do plano de entrega de circos às cidades interioranas. Dentro de breves dias será a
instalação na cidade Óbidos.

ÁLCOOL

Para quem tem carro movido a álcool, as
perspectivas não são das melhores diante da grave possibilidade do governo ser obrigado a determinar rigoroso racionamento em virtude da falta
do produto. Na realidade, há algum tempo o PróÁlcool tem sofrido restrições e os problemas passaram a afetar a produção.
Os mais afoitos asseguram que o programa
não tem condições de garantir o fornecimento de
álcool combustível para os carros, em todo o pais,
além da semana entrante. É que além da canade-açúcar estar no período da entressafra, a produção que se espera vai demorar e é, ainda insuficiente para o abastecimento. O problema é da
alçada da Petrobrás, mas a empresa não sabe como resolvê-lo, daí a hipótese do racionamento, que
será, sem dúvida, o primeiro passo para outros aumentos de preços, embora nesta semana os valores já estejam mais elevados.

DÉFICIT

Em março, o Tesouro Nacional acusou um
défict de NCz$553,7 milhões, se for considerada a
execução dos orçamentos fiscal e de crédito e os
encargos das dívidas mobiliária e externa. Se esses encargos das dívidas forem porém retirados,
haverá um superávit de NCz$418,8 milhões.
O Tesouro cumpriu, nos três primeiros meses
do ano, rigorosamente a instrução de só gastar o
equivalente à receita arrecada, sendo emitidos tituios somente para o pagamento de encargos da
dívida pública, no valor de NCz$988,7 milhões, enquanto os encargos totalizaram NCz$l bilhão. A
estratégia usada para cumprir as determinações
foi adiar algumas despesas, dai a execução de apenas 10 por cento do orçamento anual no primeiro
trimestre.

ECONÔMICO
,A agência Nazaré do Banco Econômico que
funciona no térreo do resTã"urahfê'ftvfeiBcla*,^ertf
transferida e instalada no histórico prédio que por
muito anos foi a mansão residencial da família Lopo de Castro. A inauguração da agência do Economico ali deverá acontecer em setembro
próximo, com a presença do presidente daquela
instituição financeira brasileira (mais de 150
anos), Ângelo Calmom de Sá. As características
interna e externa do prédio serão mantidas porque aquela é uma construção patrimonial de
Belém.

CURSO

Será no dia 16 de maio, o I Curso de Formação de Instrutores em Terapia pelo Movimento
(Biodança e Musicoterapia), a ser promovido peIa Escola Superior de Psicobiofísica da Amazônia.
O encontro será no Hotel Sagres e tem o objetivo
de preparar recursos humanos especializados para a ESPA - (Universidade Holística Interncional
da Amazônia) e academias interessadas.
O curso inédito em Belém, onde os profissionais irão treinar para atendimento à aerobica, arte rítmica, estética e terapia pelo movimento. O
curso é destinado a professores de educação física, professores de aerobica, arte, ginastas psicólogos, terapeutas naturistas e interessados em
geral.

GOSSIPS
Será aberta na Galeria Romulo Maiorana,
quinta-feira próxima, a Exposição Itinerante
Latino-Americana de Ilustrações do Livro Infantil e Juvenil. A promoção é da Fundação Romulo
e do
Maiorana, da Fundação Roberto Marinho
Centro Imagem Latino-Americana. *** Euler Arruda é o mais novo conselheiro para a região Norte
do Icomos, o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios. *** Marcado para o dia sete próximo,
via O LIBERAL, o lançamento publicitário das
vendas do mais sofisiticado prédio reidencial de
Belém, como é o caso do Diamond Tower, da Encol. *** A Air France também vai distribuir, nos
78 paises onde opera, os cartazes promocionais do
Círio de Nazaré. *** Luiz Narciso Baratieri e Silvio Monteiro Júnior estão vindo a Belém para ministrar, para a Associação Brasileira de
Odontologia, Pará, o curso Novos Conceitos em
Dentística Restauradora. *** Paulo Martins seguindo nos próximos dias para São Paulo. Objetivo: aquisição de equipamentos para o novoponto
do eixo Lá em Casa/O Outro, no início da Governador José Malcher. *** Lilian Cebolão, da Gift
House, diversificando as áreas de atendimento de
sua loja, na Galeria Braz de Aguiar. Um dos fortes de seu negócio agora são as listas de presentes, da organização ao atendimento. *** Galeria
115, um novo espaço de arte de Belém, está com
uma coletiva de artistas plásticos. Expõe trabalhos de Ruy Meira, Benedicto Melo, Geraldo Teixeira, Emanuel Franco, Rego, Jaime Bibas e
Diana Figueiredo.

'rebelião'
no BB
Mailson aponta
Brasília (AG) — Os funcionarios graduados do Banco do Brasil,
em Brasília, estão se rebelando
contra o presidente Márrio Berard.
E se recusam a cortar comissões
e até mesmo chamar a atenção de
seus subordinados para a possibilidade de demissões se continuarem a greve que se estende por
mais de uma semana. Mário Berard já comunicou ao ministro da
Fazenda. Mailson da Nóbrega, que
vai resistir à pressão dos grevistas,
que não vai ceder e que desta vez
os bancários não podem ganhar a
queda-de-braço que desenvolvem
com as'autoridades do governo.
No final do dia de sexta-feira,
Mário Berard e Mailson da Nobrega tiveram um diálogo emocionado sobre a greve dos funcionários
do Banco do Brasil. No dialogo os
dois fizeram um pacto de resitência à greve mesmo sabendo que como funcionário do próprio Banco
do Brasil Mailson nunca mais será entendido pela categoria a que
pertence.
Berard ligou para o ministro

da fazenda para comunicar a situação da greve no banco e foi
questionado pelo Mailson sobre o
comportamento dos bancários. Informando da atitude dos chefes de
departamento do Banco do Brasil
que. em Brasília, se recusam a demitir, aconselhar contra a greve ou
cortar comissões de funcionários
subalternos, chegando alguns chefes a estimularem a greve contra
o "interventor Mário Berard".
Mailson explicou:
—Mas isto é uma rebelião e
não podemos permitir.
Mailson e Berard discutiram o
comportamento das chefias intermediárias do Banco e não se conformavam com fato. Um chefe de
gabinete, segundo eles, ganha mais
de NCz$ 3 milhões, em média.
Além de terem vantagens adicionais como médicos, dentistas e empréstimos facilitados.
—Eles vão acabar destruindo
o Banco do Brasil — desabafou
Mailson. Que também está preocupado com o comportamento de funcionários graduados do Banco

Central. O ministro da fazenda
vem recebendo informações sobre
sabotagem, por parte dos grevistas
no Banco Central, dos programas
de tíomputadores, que foram bloqueados, assim como as linhas telefônicas.
É quase ação de guerrilha
— desabafa um assessor econômico.
A greve do Banco do Brasil em
Brasília e a que mais dá dor de cabeca ao ministro Mailson da Nóbrega e Mário Berard. Em outras
cidades os chefes estão pressionando seus subordinados e há registro
de esfriamento do movimento grevista. Mailson chegou a comentar
com alguns assessores que a imprensa não deu nenhum destaque
à reação da população de algumas
cidades paulistas que reagiram
aos piquetes de bancários e permitiram o funcionamento de agências
do Banco do Brasil.
A imprensa deveria dar
mais atenção a esta revolta da população contra o grevismo — disse Mailson.

PT decide expulsão
de bancário durante
reunião na 3 Meira

Brasília (AE) — O setor financeiro nacional pode entrar em colapso a partir de terça-feira, caso
a paralisação dos funcionários dos
bancos oficiais (Banco do Brasil,
Banco Central e Caixa Econômica
Federal) continue. Esta avaliação
é do comando nacional de greve,
que está em reunião permanente
em Brasília, esperando uma contra proposta de reposição salarial
da direção dos bancos. Segundafeira, grevistas de todo o país realizam assembléia e decidem o rumo do movimento, mas a
orientação do comando é para continuar a paralisação.
Os bancários aceitam a proposta feita pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST),
José Ajuricaba: reposição de 45
por cento sobre os salários de
abril, 4 por cento de produtivida-

Contratações
com critérios
'rigorosos'
Brasília
(Radiobrás) — O assessor econômico do Ministério do
Trabalho, Sérgio Cutollo,
afirmou anteontem que o
governo seguirá critérios
rigorosos para efetivar
as contratações de novos
funcionários para as empresas estatais, contrataestas
que o
ções
presidente José Sarney
autorizou os ministros do
Trabalho, da Fazenda e
do Planejamento a realizarem em recente decreto publicado no Diário
Oficial, resultado de uma
exposição de motivos
apresentada pelos três
ministros.
Sérgio Cutollo afirmou que novas contratações são fundamentais
para o bom andamento
de muitas estatais por
três motivos: o primeiro
decorre do novo princípio
constitucional que obrigou muitas empresas a
adotarem a jornada de
seis horas em turno ininterrupto, gerando carência de mão-de-obra; a
segundo, é a urgência em
algumas empresas aliadas ao longo período de
proibições de contratações e o terceiro decorre
da necessidade que o governo tem de efetivar
centenas de funcionários
que trabalham nas estatais através de empreiteiras,
o que tem
acarretado inúmeros
processos trabalhistas.
Segundo Cutollo os trabalhadores que já presnas
serviços
tam
empresas terão prioridades absoluta.

caso.

EXPERIÊNCIAS

Ricardo Berzoni informou que
todos os Sindicatos de Bancários
possuem levantamento sobre a falta de dinheiro para pagamento pelos bancos particulares. Com a
greve dos Bancos Central e do Brasil, os bancos "meio
particulares não pocirculante",
dem obter
também param suas atividades. O
mercado aberto também será prejudicado a partir de terça-feira
com a continuação da greve.
Os funcionários da Caixa Eco-

nômica e a direção da instituição
vão participar de mais uma audiência de conciliação terça-feira.
Mesmo que o acordo seja feito, a
volta dos economiários ao trabalho
não empedirá o colapso, no sistema financeiro se a greve continuar
no Banco Central e no Banco do
Brasil, acredita Carlos Magno
Cruz, da comissão de negociação
dos bancários.
A direção do Banco do Brasil
admitiu "abrir" para seus funcionários todas as contas da entidade, como forma de tentar
encontrar recursos para repor salários em percentuais acima dos
determinados pelo governo através de medida provisória. Mas a
condição imposta pelo banco é a
volta ao trabalho, o que não é aceito pelos funcionários.

Metalúrgicos vão analisar
proposta de 45 por cento
São Paulo (AG) — Os sindicatos de
metalúrgicos do ABC e de outras cidades do interior paulista, ligados à Centrai Única"dos Trabalhadores (CUT),
realizam reuniões hoje e amanhã com
os comandos de greve para analisar a
proposta oficial da indústria automobilística e de autopeças de um reajuste
de 45% contra os 29,3% determinados
pela Justiça. Esses setores se comprometeram ainda a rediscutir a questão
salarial em julho, aventando com a
possibilidade de uma nova correção no
meio do ano.
A proposta foi feita após reunião de
oito horas e meia que se encerrou na
madrugada de anteontem, entre sindicalistas e representantes da Anfavea,
que congrega as montadoras, e do Sin-

dipeças, o que pode pôr fim à greve dos
metalúrgicos desses dois setores que já
dura 12 dias.
O Departamento Nacional doo Motalúrgicos da CUT realizou reunião ontem pela manhã para avaliar a
proposta e, segundo seu coordenador,
Eiguiberto Delia Bella Navarro, os sindicalistas tentarão, antes das assembléias programadas para terça-feira
cedo, novos contatos com os representantes patronais em busca de uma melhora no índice apresentando.
Como já foram realizados 60 açordos no Estado após a deflagração da
greve, na faixa de 50%, Delia Bella considera que se a indústria automobilística chegar a essa média a aceitação
seria mais fácil.
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Levantamento preliminar indica que a maioria dos seus membros defende a expulsão do bancario porque o episódio em que ele se meteu não
está em sintonia com a prática do partido.
candidatura de
Ele reconhece que o PT e a "nacionalmente
Luiz Inácio Lula da Silva foram
abalados" pelo episódio da bomba, mas prevê que
no final ficará bem claro para a população que o
partido nada tem a ver com essa história.
Freire
Recife (AG) — O candidato do PCB à Presidência, Roberto Freire, disse que se o bancário petista Antônio José Bezerra dos Santos, que tentou
detonar uma bomba de fabricação caseira numa
agência Bradesco, no Recife,"imediatamente
pertencesse ao Parseria "£,.
tido Comunista Brasileiro
expulso". Classificou de inconseqüente a atitude
do bancário e disse que são gestos como o dele que
comprometem o movimento sindical e dão margem —a provocações dos setores de direita.
Greve nao se faz com bomba nem de São
João—advertiu o candidato comunista, argumentando que quando o movimento sindical troca a luta aberta pela luta clandestina dá pretexto para
que os setores da direita façam uso dessas mesmas armas para combatê-las.
Roberto Freire advertiu também os servidores públicos de Pernambuco, que estão em greve
há uma mês, para fazerem uma reavaliação do
movimento, sob a pena de perderem o apoio da sociedade. Segundo ele, greve em serviço público deve ser decretada depois que se pensar duas vezes,
contrário do que ocorre na empresa pripois, ao"quem
sofre diretamente não é o patrão e
vada,
sim a sociedade".
Freire reconheceu que tem faltado diálogo do
governo do Estado com os grevistas. Disse que se
o governo agiu erradamente, ao reprimir com a
polícieraçõca de-algumas categorias, os grevitas
também erraram quando tentaram bloquear ò
atendimento médico no hospital de Pronto Socorro da capital.

Companhias estatais
encarregadas de
administrar pessoal

Brasilia (Radiobrás) — Ao assinar a exposição
"aprode motivos ns 16, colocando no documento o
da
Repúo
18
de
abril,
dia
no
último
vo",
presidente
blica transferiu a competência que detinha, ao
Conselho Interministerial dos Salários das Empresas Estatais (CISE),
para que este autorizasse as
"a administrar
seus respectivos
próprias estatais
limiquadros de pessoal, desde que não ultrapassem
tes previamente estabelecidos pelo CISE e não haja
aumento no total dos dispêndios com pessoal e en- 8cargos sociais mais os gastos com serviços de terceiros vinculados à contratação de mão-de-obra, s
ações que tiverem ou pelas omissões. Por- previstos no programa de dispêndios globais e or- s
detanto, o que eu desejo é que o processo
çamento".
J
mocrático do país não seja truncado.
Segundo o item 6 da EM n1 16, que foi publicado S
O país não pode ficar dividido entre no Diário Oficial da União do último dia 21 de abril, S
aqueles que respeitam a lei e aqueles que "observadas estas condições, a medida proposta não ;
não respeitam a lei. O país não pode ficar afetará a contenção dos gastos com pessoal no setor 5
dividido entre aqueles que respeitam o es- público, podendo, ao contrário, até reduzi-los, tendo ;,
tado de direito e aqueles que, permanente- em vista que, em regra, os salários de admissão g
mente, desejam perturbar a construção do situam-se em níveis inferiores aos dos empregados |
estado de direito.
mais antigos".
g
Estas minhas palavras não têm outro senSegundo os ministros do Planejamento, João Ba- i
tido se não o de fortificar o caminho da cons- tista de Abreu, da Fazenda, Mailson da Nóbrega, e i
trução das instituições democráticas, pelas do Trabalho, Dorothéa Werneck, que assinaram, em g
quais tenho lutado. É a meta principal do conjunto, a proposta encaminhada na EM n" 16, o re- ;
meu governo: concluirmos a transição sem forço no quadro de pessoal das estatais decorre do"^
"várias empresas vêm enfrentando difi-g
nenhum abalo para o nosso país".
fato de
O porta-voz da Presidência da Repúbli- culdadesqueoperacionais, em decorrência da proibição jj
ca, Carlos Henrique, informou que o presi- de contratações ou admissões de empregados, a qual- jj
dente José Sarney orientou anteontem o quer título, por força do decreto 95.682 de 28 de ja- g
líder do governo na Câmara, Luiz Roberto neiro de 88, com vigência estendida até 31 den
contato com dezembro de 1989, pelo decreto ns 97.162 de 6 de de- S
Ponte (PMDB-RS) a entrar em"tendo
em vis- zembro de 1988".
os outros líderes partidários
J
ta um posicionamento maduro e responsaao presidente da Repúbli-1
relatam
Os ministros
vel diante do momento político".
ca que "a natural rotatividade de mão-de-obra tem 3
níveis de
comprometido seriamente
"até osameaçado oprodutivida-5
andamento*
de", e, em alguns casos
obrigando as empresas a re-j
Fundo América do Sul normal dos trabalhos, excessiva
de horas extras, pa-j
correr à contratação
ra garantir o cumprimento de suas atribuições out
ao Portador.
evitar o colapso de suas atividades.
O atual quadro, que inclui estas práticas, mes-j
Você aplica, tem
mo que devidamente autorizadas, acarreta inconve-j
rendimento diário,
niências ou efeitos indesejáveis, observam os;
ministros.
insenção de imposto
Na EM n*> 16, os ministros também alertam pa-|
de renda e liquidez
ra a necessidade de atendimento da disposição cons-'
imediata. Lucre mais
titucional que limitou a seis horas a jornada de)
em menos tempo.
trabalho (item XVI do artigo 7° da CF) em serviços;
ininterruptos, em turnos de revezamento, impôs a ai-;
teração dos quadros de pessoal das estatais, para im-;
plementação do turno adicional. A medida, aliás, já
foi autorizada pelo presidente da República, na EM
n" 3, de 6 de março último.

Sarney diz que não quer
ver democracia 'trancada'
Brasília (Radiobrás) — Em decorrência da multiplicação das greves e do recurso à violência por parte dos piquetes, o
José Sarney advertiu ontem que
presidente
"o
país não pode ficar dividido entre aque-a
les que respeitam a lei". Em declaração
Radiobrás, o presidente lembrou que "a mauma tanutenção da ordem pública não é "de
todos
refa somente do governo" mas sim
seu
também
os brasileiros" reafirmou
que
desejo é de que "o processo democrático do
país não seja truncado". A seguir a íntegra
do
da declaração
"A manutençãopresidente:
da ordem pública não
é uma tarefa somente do governo nem uma
responsabilidade somente do presidente.
Ela é de todos os brasileiros. Cada um de nós
tem uma parcela dessa responsabilidade,
sobretudo as lideranças, que representam
determinados segmentos sociais.
A realidade que está aí, que nós todos
estamos presenciando mostra a necessidade de essas lideranças tomarem consciência de que elas serão cobradas ou pelas

O assessor econômico do Ministério do Trabalho informou também
que as novas contratações serão acompanhadas
de
auditorias
externas, que irão avaliar se estás admissões
são realmente fundamentais para formar um
limite mínimo para que
estas empresas funcionem.

c^^^NOVA

de e os 26,06 por cento de perda salarial provocado ...pelo Plano
Bresser para a Caixa Econômica
Federal. Segundo odiretor do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Ricardo Berzoine, a proposta
tem a simpatia dos grevistas, mas
deve ser apresentada oficialmente pela direção dos bancos oficiais.

l'-*í

Recife (AG) — A comissão de ética do PT
adiou para a próxima terça-feira a reunião que vai
dar o parecer sobre se o bancário Antônio José Bezerra dos Santos deve ou não ser expulso do
partido.
O presidente da Executiva Regional, engenheiro Fernando Ferro, já garantiu que se ficar
comprovada a culpabilidade do bancário, que é filiado ao partido, inevitavelmente ele será expulso. Essa é também a posição de toda executiva
regional, embora as bases sindicalistas do PT considerem "apressado" qualquerpré-julgamento sobre a conduta do seu filiado. O sindicato dos
bancários, que é vinculado à CUT, acha que só se
deve tomar qualquer posição em relação ao caso
depois que se ouvir o depoimento da vítima, testemunhas, e a conclusão do inquérito por parte das
Polícias Civil e Federal. Depois que a comissão de
ética der seu parecer, este será remetido ao diretório regional, que dará a palavra final sobre o

Colapso ameaça setor financeiro

PLANOS DE CARREIRAS
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Belém, domingo, 3Q de abril de 1989 !£Ê§

O LIBERAL

28 CIDADES

Ganhe
liirOIS 3 Cl
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Banco América do Sul S.A.

UM PLANO DE AÇÃO PARA OS
PROFISSIONAIS DA SUA EMPRESA.

A produtividade cie uma empresa depende de muito mais do que você imagina.
Depende da sua experiência, da sua capacidade e muito do seu talento. Ia lento
na hora de selecionar, tratare orientar os seus profissionais.
Sabendo o valor que isso representa, a lOli criou o Seminário de Plam>se
Carreiras Novas Experiências, a carfio.du Prol. Benedito Rodrigues l\>ntes
enfocando o lado humano empresarial de forma inédita, valorizando um novo
ângulo nas relações chefe-luncionário.
Grátis: Participando desse seminário, você recebera os seguintes livn >sde
autoria do Professor Benedito Rodrigues:
Administraç.w de Cargos e Salários. Avaliação de desempenho - Uma
ibordagem sistêmica e Planejamento, recrutamentoic seleção de pessoal.

DATA: 09.05.89 CARGA HORÁRIA: 8 h aula
ESQUEMA DE REALIZAÇÃO: Das8h30min às
I2h30 mine das Llhàs 18h
TAXA DE PARTICIPAÇÃO: • Preço - NCz$ 180.00
>:Prcçxi especial para assinantes dó Grupo IOB — NCZÍ loO.OO
' Pescóntdcxtra para
2 ou mais inscrições

*!OB

cursos empresariais

Informações c Inscrições
66030 - Rua Õ de Almeida, 780 - Reduto
Tel.: (091) 241-2203, Belém (PA)

r-:;

AVISOS & EDITAIS
94.443, liria 193,
Con-id-moi o St. Admir Guiomar doi Sonloi, portador do CTPi N°
da 30 dioi,
miianto do Irobolho delda o dio 10.02.89, poro raoiiumir iuoi funçS-i no prazo
l»ii
Irobolhliloi.
oi
conforme
d»
amprego,
abandono
da
damliiôo
10b pano
por
Balam, 30 da obril do 1989.

DO
DELO TERRENO
(15 x 23)

iololoomonloCaridoio, duvido ai bolai raiidènciat oi.iiO TERRENÃO oilá localizado no famoio
.01.11» com condomínio fechado.
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NTA-FEIRA
ÀS 10:30 HORAS

PARA ESTRUTURAS
METÁLICAS
TRATOR ANFÍBIO COM MOTOR AGRALE-MÚVEIS DlVERSOS — MATERIAIS. Ã SUB ESTAÇÃO DA ELETRONORTE EM VILA DO CONDE — Barcarena
TRATOR ANFÍBIO TIPO CARABÂO COM MOTOR AGRALE
M790 - 300 CABOS P/PARA RAIO - ARQUIVOS DEAÇO GUARDA-ROUPAS - CALANDRA - APRELHOS TELEFÔNICOS
- REFLETORES DE PRANCHETA - MESAS E CARTEIRAS DIVERSAS - CADEIRAS CÔMODAS - CONDICIONADORES DE AR CAMAS DE CASAL E DE SOLTEIRO - RELÓGIO DE VIGIA - MÁQUINAS DE CALCULAR E VÁRIOS OUTROS MATERIAIS.
Apregoara o leiloeiro ELZE/y\ANN NEVES da preferida

Tal profissional deverá apresentar
as seguintes qualificações:
Bacharelado em Engenharia Civil (nível técnico
também aceitável).
Conhecimento de processos de fabricação de
estruturas metálicas.
Experiência comercial e veiculo próprio.

A Empresa oferece:
É desejável o conhecimento do mercado a nivel de
Norte e Nordeste.
Dinamismo e bom relacionamento pessoal com
construtoras e grandes Empresas na região.
Remuneração e benefícios condizentes com o cargo.

AGlNCIA NEVES

apresentar a
Os interessados, munidos de curriculum-vitae. devem se
no
ETN • Tv. do Cruzeiro. 1229 - Icoaraci. a partir de 02/05/89.
horário comercial.

PETROBRÁS

Precisa-se de um com experiência em Terraplenagem.
Tratar diretamente com a Diretoria da Engenorle. Fones:
224.8082, 241.2200.

O
DE GRANDE PORTE,

atuando no mercado há mais de 20 anos
ADMITE

C0NTR0LLER E AUDITOR
Ao selecionado oferecemos
ótimo ambiente de trabalho,
salário compatível com a função,
plano de benefícios e outras

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A

AVISO
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRÁS avisa às emJurídico que os pedidos
presas inscritas no Cadastro do Serviço
de áreas e reexame
extensão
serviços,
de
itens
de
de inclusão
ao Setor de Cadasendereçados
ser
de classificação poderão
situado na AveJurídico,
Serviço
do
tro da Divisão de Contratos
—
sala 5701, Rio de Janeiro, RJ,
nida República do Chile. 65
até 15 de maio
para o que deverão apresentar, impreterivelmente,
deste ano, a documentação pertinente.
Rio de Janeiro, 30 de abril de 1989.
DIVISÃO DE CONTRATOS DO SERVIÇO JURÍDICO

13 — AS 10 HORAS

vantagens características
de uma grande organização.

Os interessados deverão enviar curriculum-vitae com pretensão salarial para a Caixa
Postal 1048 - CEP 66.000 - Belém, Pará - A/C do DEPARTAMENTO DE RECUHSOS
HUMANOS. Garantimos sigilo total.
fimiilmmm^mmm^mmptf^mfmm

•isi*i<Kirittt wtmmjrjnrr

Rua Mel. Barata n° 513 - fone 223-0440
NO LOCAL SINAL DE 20% MAIS A COMISSÃO DO LEILOEIRO LICENÇA JUCEPA PORTARIA N°

riX

ENGENHEIRO
CIVIL

Dr. AMILCAR ROBERTO B. GUIMARÃES
= (Juiz ds Direito) =

NA RUA CRISTÓVÃO COLOMBO — 1005
(Entre Santa Izabel e Juvêneio Sarmento)

D

0 impacto da hidrelétrica
de Balbina na
ecologia da Amazônia

DA
FRB'
CÂMARA
(4m x 8m)

LEILÃO

GRANDE ACERVO DE PECAS DO SÉCULO
XVIII E XIX DE FAMÍLIAS DE TRADIÇÃO DO
ESTADO DO PARÁ.

— COBRE — COMPRESSOR P/RE
2 700 GRADES DE CERVEJA — ALAVADOR PARA CARRO
- PEÇAS P/CARRO NOVAS E USAFRIGERAÇÃO - FERRAMENTAS - APAREIHO PARA TESTE
— LATÕES E GALÕES DE
DAS - BOMBAS D'AGUA - FILTRO PARA PISCINA - BIGORNA
— MESAS DE FERRO, etc.
TINTA — ETIQUETADORA — COPIADORA — CARIMBADORA
CATALOGO: Confortável e perfeita CÂMARA FRIGORÍFICA medindo 4x8x3m com duas di- 2.700 GRADES PLÁSvisões - COMPRESSOR PARA FRIGORÍFICO conjugado de cinco
—
TIÇAS c/vasilhame de cerveja — Aparelho de teste para refrigeração
]10 GRADES
— Grande
quantidade de COPLÁSTICAS c/vasilhame de cerpinha — Aparelho de oxigênio
— Jogos de chaves americana — LARGABRE — CAIXAS DE FERRAMENTAS c/e sem uso
- BIGORNA
DOR BELZERITMA — Bicos para corte — GARRAFA DE GAS p/refrigeração
— Bomba d'água KING — FlLTRO P/PISCINA — Compressores para ar condicionado — Etide_04 polegadas — Correias
— Copiador — Carimbadora manual — Tarrachas ¦-¦"-•¦¦"
quetadora
— Radiadores diversos
-APARELHO P/TESTE p/instala'•
Refletores r«.«
carro — .«,,«.«.«para r--.~
poste

Dia 16 de maio de 1989
Hora: 20,30

Obs: Aguardem publicação do horário de
visitas.
Leiloeiro Aldenor Bohadana
End: Av. Gov. José Malcher N-° 321
Portaria Jucepa N-° 45/89
Fone: 224-3616

Na história da Amazônia Ocidental a data de 11 de
fevereiro de 1989 ficará registrada como o dia em que
a hidrelétrica de Balbina começou a gerar energia para abastecer a cidade de Manaus. Por trás dessa data
estará, aparentemente submersa no grande lago dessa
hidrelétrica, uma verdade que não poderá ser escondida das gerações futuras, pelos danos negativos que causou ao ecossistema dessa imensa e desconhecida região.
Ê sobre esse tema que tratarei a seguir:

s

Das hidrelétricas construídas, em construção ou projetadas para a Amazônia, a mais polêmica, sem som-

— Embreagens
para mertorquimetro — Máscara para mercedes — Tanque para combustível
— Fogão delerro — Mesas
cedes, ford e chevrolet sem uso — Maq. de lavar roupa — Balanço
—
Rolo de fórmica e muitos outros objetos prede ferro para oficina — GANGORRA de ferro
septes ao leilão.

Âm r@(n).@

m

LBLoeno PUBLICO
Rua General Gurjão - 40 — Fone: 224-3022
e despesas será paga obrigatoriamente logo após o leilão.
comissão
ATENCÃOtLiquidação,
Portaria da Jucepa n? 47/89
ESCRITÓRIO:

(Entre Generalissimo e 14 de Março)

NOBRE LEILÃO
DO

MOBILIÁRIO
- SANTUÁRIO ANTIGO
COZINHA KTCHEN - TELAS ASSINADAS - RELÓGIO CARRILHÃO - LUSTRES EM CRISTAL
COFRE - GELADEIRA - FREZEER - MAQ. DE ESCREVER IBM ELETRÔNICA - APARELHO PARA JANTAR, CHA E .
CAFÉ - SERVIÇO P/VINHO, ÁGUA, WHISK - APARELHO DE SOM - TELEVISÃO A CORES - APARELHOS DE AR CONDICIONADO - SERVIÇOS PARA CHÁ E CAFÉ - BRACELETE DE OURO - GRANDE QUANTIDADE DE MIUDEZAS, etc...
Residência de conceituada família que se transfere para o sul do país.
— Belo
CATÁLOGO: Confortável cozinha KITCHEN completa, com nove armários e divisões diversas, contendo um aramado
- BANDEJA EM PRALUSTRE em cristal com seis lâmpadas — TELA Rio Antigo. A.M. Guimarães — TRAVESSAS inox p/peixe
TA — Aquecedor elétrico pão — Lindo ABAT JOUR em laça e metal c/motivos Egípcios — Espelho grande c/moldura metálica
Travessas oval inox - RELÓGIO CARRILHÃO — Confortável CONJUNTO ESTUFADO c/sete módulos - COFRE tamanho
médio c/duas portas — APARELHOS DE AR COND. 10.000 BTU"s - BELO E CONFORTÁVEL ARMÁRIO em cerejeira c/doze
- TELAS ASSINADAS por ELoy Silva, Bi Souza, Hnan Kim, K Mink,
— CENTROS DE MESA em
prata
portas e dois espelhos
— CONSOJacira, Carlos Damasceno — Coleção millejunti para trabalhos manuais —Portas tiragosto em prata — Cestas inox
— MAQ.
LE c/mármore e espelho — SÓFAS p/dois lugares — Belo conjunto de TRÊS MESAS acopláveis para sorviço de bar
DE ESCREVER IBM modelo 6476 pouco uso - SERVIÇO EM CRISTAL p/água, Whisk, vinho, licor com 81 peças — Multichef.
Arno — Poncheira em acrílico — Cinzeiro em cristal — Galheteiro — Centrifuga Walita — Geladeira Braslemp — Freezer c/uma
tampa — Aparelho para sanduíche — Forno de micro ondas — Bicicletas — Mesas de centro — CAMA DE CASAL COLCHÃO
—¦
ORTOPÉDICO p/casal — Dois espelhos ovais C/moldura metálica — Ceia em louça — Bomboniere — Pirâmide em bronze
Bilha azul — Tulipas gravadas — Serviço para Whisk c/06 copos — BANDEJAS diversos tipos — Cinzeiros — lindo SANTUÁ— GaliRIO antigo todo trabalhado — TELEVISÃO Sharp a cores — Torneira americana — Forno americano — Churrasqueira
teiro — RELÓGIO antigo — Faqueiro p/diário — Bandeja para peixe — Serviços p/água, choop e Whisk — Panela de pressão
Balde de gelo em vidro azul — Copos para cerveja — Tijelas grandes — Bules e leiteiras em inox — TONEL de madeira
decorativo para aguardente — Garrafas térmicas — Armação em ferro para decoração de jardim — Mesa de centro c/mármore
Conjunto de CANA DA ÍNDIA para sala de jantar — Cachepot - CONSOLE EM CANA DA ÍNDIA - Mesa grande c/quatro
- Panelas cadeiras para pátio — Abatjour de teto — Carro bar de madeira laquiado para pátio — Balança para cozinha
ranelões - Copos - Pratos — xícaras — Vasos, bibelol, pratos, estatuetas — e muito outros objetos presentes ao leilão.
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José Matias Pereira

.
para
— Palhetas para refrigeração diversos tipos — fJOMB_A D'AGUA injetora
ção de veículos
"""
Industrial—
DE
TINTA
LATÕES
GALÕES DE TINTA coral
manual
BOMBA paraa poço manual
induzidos r. i/veículo — Bico para oxigênio — Carrinhos de mão
APARELHO DE TESTE para inauziaos
)ENSADORES píar
p/ar refrigerado — Calcuem ferro no estado — Grande quantidade de CONDENSADOREb
no estado - ELEVADOR P/CARRO 15 ton — Garrafa para gás
rádoVaT—"Maq.
para xerox
•
'
¦
"-¦•"'-»
-i"
¦
sem uso — cuíca de F 7000 — DESCAR— Cantoneiras de ferro — FILTRO de di\. qUa|jdades
_,_.
— Rodas
GAS completas p/mercedes — Balão de arp/FORD — Setor hidráulico p/chevrolet
— Cordas
Chave
de Monza — Molas p/ford — Máscaras p/F_ 100 — Fogão c/2,4 e 6 bocas

04 — AS 20:30 Horas
NA RUA BOAVENTURA DA SILVA — N? 1056
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A autora é presidente da ACF de Belém.
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O ser humano, assim como o planeta terra, ja passou por várias transformações ao longo do tempo, indo
desde a fase pré-histórica até a discutida modernidade.
Entre estudos, pesquisas e descobertas, o homem
sempre buscou formas de explorar, o máximo possível,
os recursos naturais, para transformá-los em benefício
própio.
Tudo em nome do progresso. Esse progresso, em determinados casos, sendo altamente prejudicial para o
Planeta Terra, numa resultante direta da ação predatoria à natureza, causando danos à vida animal e vegetal
do Globo.
Não é dif icil perceber, então, a responsabilidade que
cada ser humano tem sobre seus ombros, numa luta
constante para salvar a vida natural do nosso planeta,
contra a ação danosa dos predatores.
E por isso, a volta ao passado permitirá à humanidade a tomada de consciência da sua própria vida, a fim
de poder dirigi-la em seu benefício e de todos. Consciência, portanto, do sentido ideal da sua existência e do seu
destino.
Essa continuidade histórica nos mostra que a educação e o amor á natureza constituem a chave do progresso mais racional.
O estudo do passado, leva a História a analise do presente. E seja como for, a Associação Cristã Feminina conclama a mulher à luta em prol da idéia de uma<
humanidade unida, justa e- fraternal.
Agora que os trabalhos da Constituinte Estadual se
iniciaram e, durante meses, os temas fundamentais da
sociedade e do Estado estarão sendo discutidos, o importante é que a nossa contribuição seja imprescindível
para que a mulher veja contempladas muitas de suas
reivindicações, bem como que a Constituição venha atender a nossa realidade e que seja realmente cumprida,
quando for promulgada.
Por isso, a efetiva participação feminina reivindicando seus direitos, como respeito â própia vida e a valorização da mulher, deve se intensificar.
Na história da humanidade, temos a certeza que só
encontramos a unanimidade quando todos agem juntos,
ou seja, o que move o mundo é a minha, a sua e a nossa
participação em orientar os desinformados para que busquem seus direitos.
E é nesse momento e diante de enorme responsamlidade que todos precisamos defender nossos direitos e
esperamos que eles constem na nossa Constituição Estadual, fazendo com que ela seja respeitada e seus artigos sejam cumpridos, uma vez que a preocupação pelo
reconhecimento de nossos direitos e por melhores condições de vida vem sendo a aspiração não só das mulheres, mas de todos os segmentos sociais.
Esperamos, assim, que todos tenham participação
decisiva na elaboração do nosso texto constitucional, trazendo suas espectativas e anseios de uma sociedade melhor, para que os senhores parlamentares possam dispor
de subsídios para oferecer uma legislação moderna, coerente e digna de uma terra tão rica em recursos naturais e contingentes humanos.
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O DOUTOR AMItCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE MUANÁ, ESTADO DO PARÁ, ETC.
F A Z sober a Iodos quantos o presente EDITAL DE PRAÇA virom, ou dele
conhecimento tiverem que no dia 18 (dezoito) de maio às 10:00 horas (dez horos), no átrio do Fórum desta Comarca, serão levados à Hasta pública, a quem
maior lance oferecer ocima da avaliação dos seguintes bens penhorodos na ação
executiva que o Banco do Estado do Pará S/A, move contra JONAIR COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA. a saber: Uma (01) máquina de serra circular composta
de eixo, transmissões, polias, bancadas o lâmina de serras, corro anual e demais
ocessários, avaliados por NCzS 600,00 (Seiscentos Cruzados Novos); Uma maromba horizontal, tipo murumbi, que sorve para fabricação de tijolos, avaliado
Cruzados Novos); Uma maromba hopor NCzS 250,00 (Duzentos e Cinqüenta
rizonlal, tipo murumbi, porá fabricação de tijolos de seis furos, com costado monual avaliado por NCzS 350,00 (Trezentos e Cinqüenta Cruzados Novos); Um
n° 1320562. Potência de
(01) motor diesel industrial marca Yanmar, tipo NB-13,
13-HP, no volor de NCzS 1.100,00 (Hum Mil e Cem Cruzados Novos); Uma (01)
de NCzS 280,00 (Duno
valor
máquina de fabricar telhas, manual tipo canal,
zentos e Oitenta Cruzados Novos); Um grupo gerador composto de motor marca Yanmar B-7, potência 3/5 HP n° 07x63620, com gerador de 02 KVA, no volor
de NCzS 850,00 (Oitocentos e Cinqüenta Cruzados); Um (01) motor marca NB-13
n° F35F3137, estacionado em um casco de madeiro com capacidade para uma
tonelada, no valor de NCzS 900,00 (Novecentos Cruzados Novos). Outrossim
se não aparecer licitanle na data supra, desde já fica designado o dia 31 do mesmo
mês e ano de 1989, às 10:00 horas, no mesmo local, para a venda a ejuem mais
der. Dos autos não consto recursos pendentes de decisão e os bens acima estão
livres e desembaraçados de quaisquer ônus, salvo a penhora que os grava em
favor do Banco exeqüenle. Pelo presente fica intimado a executada da designaE
ninguém
ção acima, caso não seja encontrado para a intimação pessoal. para
alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que será publicado pela
nesta
cidade
Dado
e
costume.
de
imprensa e fixado no lugar público
passado
de Muaná, aos vinte e oito (28) dias do mês de março de 1989. Eu Pedro Malato
das Reis Escrivão fiz datilografar subscrevo e assino.

Para preencher o cargo
acima estamos necessitando de
profissional com alto nível
de responsabilidade, formação
superior e ampla experiência em
Administração de Estoque e
Auditoria Interna.
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ESCRITÓRIO: Rua General Gurjão - 40 - Fone: 224-3022
ATENÇÃO: A liquidação, comissão e despesas será pago logo após o leilão. Portaria da Jucepa n.° 47/89
VISITAS: Dia 04 a partir das 15 Horas.

10 — QUARTA — FEIRA — 10
ÀS 9,30 HORAS
SUCATA DE FERRO — MÓVEIS — MATERIAIS DIVERSOS — MÁQUINAS EM GERAL

Á USINA DE MIRAMAR
Material de propriedade da ELETRONORTE
VÁRIOS LOTES DE CONEXÕES, ROLAMENTOS, PARAFUSOS, MATERIAIS
ELÉTRICOS, MATERIAIS MECÂNICOS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E TINTAS FILTROS - CADEIRAS DE VÁRIOS TIPOS - MESAS E CARTEIRAS - GELADEIRAS - BEBEDOUROS - APARELHOS DE AR CONDICIONADO - EXTINTORES - ARQUIVOS DE AÇO - MÁQUINAS DE ESCREVER E CALCULAR
RELÓGIOS DE PONTO - VÁLVULAS GAVETA DE 6" - 10.200 Kg DE CLORETO DE SÓDIO - 200 KG DE MAGNUS - 173 kg BICROMATO DE SÓDIO
290 kg SUCATA DE ALUMÍNIO - 10 TONELADAS DE FERRO - 14.50 kg

DE PAPEÂpregoará

o leiloeiro ELZEMANN

NEVES
da peferida

AGÊNCIA NEVES

Rua Mel. Barata n-° 513 - fone 223-0440
No local SINAL DE 20% MAIS A COMISSÃO DO LEILOEIRO - LICENÇA JUCEPA N?
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bra de dúvidas, é Balbina, localizada no Uatumã, a 146
Estado do
quilômetros, em linha reta, de Manaus, no
Amazonas.
A referida hidrelétrica possui uma capacidade instalada
de 250MW, com cinco turbinas, de 50 MW cada. O custo final estimado da obra foi de USS 600 milhões, dos cjuais 68%
de capital nacional e 32% de capital francês. A usina projetada para ser operada na cota 46 (que indica a altura do
reservatório), já atingiu a cota 50, (máxima) em decorrência
das fortes chuvas ocorridas na área. Com isso houve um acrescimo significativo na área da floresta que foi inundada. Na
cota 46, o lago inundaria cerca de 1.580 quilômetros quadrados. Na cota 50 a área inundada ficou próxima da área
alagada pela UHE de Tucuruí— 2.430 Km* — e gerará uma
quantidade várias vezes menor que esta. Vale destacar que
a potência firme de 94 MW (dado da Eletronorte) atenderá
apenas a 40% da demanda de energia atual de Manaus.
O questionamento em relação à construção dessa usina
está relacionado ao impacto que vem causando ao meio ambiente da área, e, de forma especial, pela dimensão do lago
formado com o fechamento das comportas ocorrido em outubro de 1987. A madeira existente na área inundada não foi
retirada (cerca de três milhões de metros cúbicos de madeira), bem como centenas de espécies de animais que habitam
o local, além de terem sido desalojados os índios que viviam
na região (reserva dos Waimiri-Atroari).
Em síntese, a construção da hidrelétrica de Balbina pode
ser considerada, (como atesta uma parcela significativa de
técnicos, cientistas e políticos da região), como uma obra inadequada para a Amazônia, não só pelas suas distorções técnicas, econômicas e sociais, mas, especialmente, pelos imensos
prejuízos ecológicos causados à área.
Após essas considerações, fica patente quo é preciso uma
brasileira, para eviparticipação mais efetiva da sociedade
tar a implantação de obras do tipo do Balbina na Região.
Está claro, também, que a busca de uma saída racional para
o problema, aqui abordado, reforça a necessidade de elaboração de um plano estratégico consciente de ocupação e
desenvolvimento da Amazônia, tendo como objetivo princie a intepai, não o capital, mas a preservação da natureza
aos resultados
gração dos habitantes da região ao processo e
econômicos e sociais desses empreendimentos.

Caça ao jacaré está diminuindo

Campo Grande (AE) — Apesar de algumas dificuldades ainda
encontradas pela fiscalização, a
captura de peles de jacaré no Pantanal esta diminuindo. Quem garante é o superintendente da
Sudeco, Ramez lebet, responsável
pelo programa de preservação do
Pantanal, que afirma já esta ocorrendo alguns efeitos dentro da área
abrangida pelo programa.
Entre estes efeitos, segundo
Tebet, está a produção da caça e
pesca predatórias, do abate e contrabando de peles de animais e dos

desmatamentos indiscriminados.
"Em alguns locais
já se pode perceber claramente o aumento do número de animais silvestres e
também é cada vez maior a quantidade de pessoas utilizando apenas os apetrechos de pesca
permitidos por lei e não mais redes
e tarrafas" - diz Ramez Tebet.
O problema dos coureiros ainda persiste mas com menor intensidade. No ano passado, as polícias
florestais de Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul apreenderam 6.558
, peles de jacaré e continua intensi-

ficando a fiscalização. A falta de
estrutura das polícias estaduais,
que no passado as tornava quase
inoperantes, está sendo sanada pelo programa, que já investiu cerca
de 900 milhões de cruzados novos
em equipamentos. Foram adquiridos 22 barcos, 19 veículos utilitários, seis motores de popa, dois
ulta-leves 14 rádios, entre outros
equipamentos. Em breve será tambem adquirido um helicóptero, que
permitirá mais agilidade nas incursões dos policiais pelo
Pantanal.
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Q comerciante pode tf-r sido morto por seu empregado
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Carro roubado capota e dois
ladrões são presos em flagrante

Doente sumiu
há 12 dias

Benedito Teixeira Pires, 49
anos, está desaparecido de sua
casa há 12 dias, quando saiu, dizendo que ia até a residência de
uma de suas filhas. Benedito sofre de epilepsia e tem problemas
mentais, e saiu trajando camisa
preta e calça bege. Suas filhas,
que já o procuraram em hospie
tais, Pronto Socorro Municipal
"Renato
Instituto Médico Legal
Chaves", disseram que essa foi a
segunda vez que Benedito desapareceu. Na primeira vez ele foi encontrado perambulando pelo
bairro de São Braz. Qualquer informação sobre seu paradeiro pode ser dada na rua Santa Inês,
passagem Jesus, n° 27, bairro do
Atalaia.

Radialista
acusa delegado
de arbitrário
Por causa de uma denúncia
feita contra um empregado do
prefeito de Soure, o radialista José Carlos da Conceição Silva, que
trabalha na Rádio Guarany, foi ,«!
colocado por cerca de uma hora c*
no xadrez da Delegacia local. Ontem, ele veio a O LIBERAL denunciar o que lhe aconteceu e acu- J
sar o delegado local, conhecido
"Babá", de arbitrário.
por
José Carlos disse que possui
um programa na Rádio Guarany,
que pertence a seu pai, Raimundo
Santos Silva, no horário de 15:30
às 16 horas. Além de radialista,
José disse que também trabalha
como distribuidor de cerveja em
Soure.
Sobre o incidente com o delegado, José disse que, há alguns
dias, recebeu a carta de um ouvinte, da localidade de Boa Vista,
em Salva terra, o qual denunciava
o comportamento de José Mário,
empregado do prefeito de Soure,
Carlos Augusto Nunes Gouveia, o
"Tonga". Segundo o radialista,
José Mario, natural de Pernambuco, costuma afirmar em público que tem coragem até para matar alguém, e, valendo-se de sua
condição de empregado do prefeito, intimida as pessoas.
José Carlos disse que leu a
carta durante seu programa, e
depois viajou para Salvaterra.
Quando voltou a Soure, recebeu
"Bauma solicitação do delegado
comparecesse
bá", para que
àquela Delegacia. José Carlos foi
até lá e "Babá" perguntou-lhe onde estava a carta que lera na rádio, acusando José Mário. O radialista respondeu-lhe que não poderia lhe entregar a carta, pois
era documento privativo da direção da rádio, e, caso fosse necessário, somente a entregaria ao
Dentei, e este a repassaria à
Justiça.
Diante da recusa em
entregar-lhe a carta, disse José
Carlos que o delegado mandou
colocá-lo no xadrez da Delegacia,
junto com presos comuns, apesar
de lhe dizer que possui curso superior, pois é bacharel em CiênSegundo o radiacias Contábeis.
"Babá" disse-lhe apenas
lista, "quem
fazia a lei era ele
que
inesmo".
e
José Carlos revelou que seu
com uma readvogado vai entrar "Babá',
e pepresentação contra
dir uma indenização por danos
morais.

Quando viajavam num car- ,j
ro roubado de um japonês, na i
Vila de Marituba, Jorge Nilton _\
Porto de Souza, 23 anos. residen- 3
te na rua Nobre, e Paulo Rober- *"|
to Barbosa da Rocha, 22 anos, o
"Roberto Chevrolet", residente
na 2a Rua, n° 61, acabaram se
envolvendo num acidente. O
carro capotou na Augusto Montenegro e ambos foram presos e
levados para a Delegacia da Marambaia, e depois para a Divisão de Furtos de Veículos, onde
foram autuados em flagrante
pelo delegado Lauro Netto. Na
próxima semana, Jorge e Paulo
serão transferidos para o presidio São José.
Segundo registro na Delegacia da Marambaia e na DFV, os
dois roubaram o Voyage, placas
BB-2922, pertencente ao japonês
Kenji Ito, que estava estacionado às proximidades da Delegacia de Marituba. De posse do
veículo, que roubaram através
de ligação direta, Jorge e Paulo
Roberto saíram em direção a
Belém. Quando o Voyage trafegava pela rodovia Augusto Montenegro, Paulo Roberto perdeu o
controle da direção, ocorrendo a
capotagem. Uma guarnição do
Patam, que passava pelo local,
lhes prestou socorro, sem saber
que o carro era roubado.
Quando os militares disseram que iam levá-los para a Delegaria da Marambaia, Jorge
negou-se a acompanhá-los. Os

'Roberto Chevrolet'

Jorge: roubo e assassinato

soldados o dominaram e o levaram, junto com Paulo, para a
Delegacia, onde foi descoberto
que eles haviam roubado o veículo. Ambos foram transferidos
para a DFV. O Voyage foi devolvido ao japonês.
Na DFV, durante interrogatório, Jorge Nilton confessou ter
assassinado um rapaz, de prenome Nael, no município de Benevides. Jorge disse que, na ocasião, dirigia um veículo particular e, ao passar em frente ao bar
do comerciante conhecido por

"Zé Visagem", com quem mantinha uma antiga rixa desde
quando este o delatara para a
polícia, por causa de um roubo,
sacou do revólver e disparou
três vezes para dentro do bar,
com a intenção de atingir o comerciante. Porém, uma das baIas varou a parede de madeira
do bar e atingiu Nael, que estava
em sua casa. Os outros dois tiros
atingiram dois rapazes de identidades desconhecidas. Jorge foi
preso na época, mas não demorou muito a ganhar a liberdade.

'_«•

escritório de compra e venda de
ouro, que pertencia a outro comerciante. cuja identidade não
foi revelada. O dono do escritório
mandava dinheiro para Carlos, e
este comprava ouro em Itaituba
— onde existem inúmeros garimpos —, e depois remetia o ouro para o Rio de Janeiro, onde era novãmente comercializado. No escritório trabalhavam Celso, Afonso e um rapaz de identidade até
ontem desconhecida.
O sargento Filgueiras disse
que, na quarta-feira, o outro empregado 2o escritório perguntou a
Afonso onde estava Carlos Alberto, e este respondeu-lhe que o gerente havia viajado com urgência
para Roraima, onde resolveria
um negócio e voltaria em seguida. Durante esse tempo, conforme o sargento Filgueiras, Afonso
escondera o corpo cie Carlos e roubara quatro quilos de ouro e mais
NCz$ 2 mil em dinheiro que estavam em poder da vítima.
Na quarta e quinta feiras,
quando a faxineira do hotel chamada Maria Lúcia foi ao apartamento fazer a limpeza, não percebeu nenhuma anormalidade. Segundo ela, durante o tempo que
permaneceu no local, Afonso não
saiu de cima da cama, sob a qual
foi encontrado o cadáver. Na
sexta-feira Maria Lúcia não foi
•limpar o apartamento.
Ontem pela manhã, devido ao
forte mau-cheiro que exalava, a
porta do apartamento foi arrombada, e lá dentro a polícia encontrou o cadáver de Carlos Alberto,
já em decomposição. Devido ao
estado do corpo, não foi possível
saber com quantas facadas o comerciante foi morto. Isso só será
revelado após a autópsia.

ha dinheiro
Assaltante
no ônibus e atira no motorista
Baleado às primeiras horas da madrugada de
ontem, por um homem que tentava assaltar o ônibus que dirigia, o motorista Rubens do Carmo Pantoja, 34 anos, casado, residente na rodovia Augusto
Montenegro, está internado em estado gravíssimo
no Pronto Socorro Municipal. O tiro, dado à curta
distância, entrou no abdômen do motorista, atingindo seus intestinos.
O assalto foi registrado pelos policiais de plantão no PSM e na Delegacia da Marambaia. Porém,
até o final da tarde de ontem, os soldados do Patam
e investigadores da Divisão de Crimes Contra o Patrimônio, comandados pelo delegado Armando
Mourão, não tinham qualquer pista que levasse ao
paradeiro do assaltante.
Por volta de 30 minutos de ontem, Rubens fazia
a última viagem do ônibus linha 40 Horas, da empresa Nova Marambaia. Segundo o passageiro Manoel Lima Cordeiro, que socorreu a vítima, o assaitante fez sinal para o ônibus às proximidades do
Entroncamento. Quando o coletivo trafegava pela
avenida Pedro Álvares Cabral, Rubens ouviu uma
discussão dentro do ônibus e percebeu que estavam
sendo assaltados.
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Rubens está. no PSM em estado grave

Pouco dinheiro
Nas viagens a partir das 20 horas, as empresas
obrigam os cobradores a levar apenas dinheiro
miúdo, para servir de troco. Toda a renda é deixada
nas garagens. Mesmo assim, o assaltante exigiu
que o cobrador (cuja identidade não foi revelada)
lhe entregasse o dinheiro da renda. O cobrador
disse-lhe que só tinha dinheiro trocado. Quando viu
que Rubens havia se levantado de sua cadeira, o assaltante o derrubou com um tiro próximo ao umbigo. Em seguida, desceu do ônibus e fugiu correndo
por um beco existente na Pedro Álvares Cabral.
Rubens foi levado pelo passageiro Manoel ao
_
_PSM, onde foi operado em caráter de urgência.

Marítimo foi
esfaqueado
O marítimo Raimundo Nonato
Brasil de Souza, 35 anos, residente em
Barcarêna, foi esfaqueado na orelha
esquerda e no flanco esquerdo, por
um desconhecido, que primeiro lhe
pediu um cigarro, e depois o agrediu.
Raimundo disse que saía de um
bar, quando o desconhecido se aproximou e pediu-lhe um cigarro. Mas ele
não tinha cigarros e, mais adiante, o
acusado, sem qualquer motivo, oesfaqueou na orelha e no flanco, fugindo
em seguida.
Outros assaltos
José Jorge voltava para casa quando foi atropelado
Agripino Damasceno de Andrade,
37 anos, residente na passagem São
Tome, n° 93, quando caminhava pela
avenida Pedro Alvares Cabral, quase
na esquina com a avenida Júlio César,
atacado por um assaltante, que o
Por volta das 8 horas de on- sua bicicleta, no sentido Outeiro- foi
derrubou com um tiro nas costas e fuleoaraci,
Outeiro,
o
Santem, na estrada do
pela estrada do Outeiro,
com seus pertences. A vítima foi
tana, placas BK-4576, dirigido pe- quando surgiu o Santana, em sen- giu
levada para uma clinica particular,
Io comerciante alemão Klaus tido contrário, e o atropelou. A vi- após passar pelo atendimento de
Wolsram Ruetz, 50 anos, residen- tima foi parar a alguns metros emergência do PSM.

Santana mata ciclista

adiante, e a bicicleta ficou tota1mente destruída. Como o Santana
capotou em seguida, o motorista
não teve condições de prestar socorro a José Jorge, que ainda foi
trazido para o Pronto Socorro Municipal, por soldados do Cefap
(Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia
Militar), mas já estava morto
quando ali chegou. O cadáver de
José foi identificado, ontem à tarde, por parentes. Segundo o escrivão Wilson, foi o próprio motorisSegundo o escrivão, José Jor- ta do Santana que comunicou o
ge voltava do trabalho, pedalando acidente na Delegacia.

te na avenida Manoel Barata, n°
106, edifício Nobre, apto 400, Vila
de leoaraci, atropelou e matou
José Jorge do Rosário Costa, 28
anos, que residia na rua 15 de
Agosto, e era empregado da fábrica Tramontina. Após o atropelamento, o Santana capotou varias
vezes, deixando Klaus Ruetz com
alguns ferimentos e o carro parcialmente destruído. O acidente
foi registrado na Delegacia de
leoaraci pelo escrivão Wilson.
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O radialista José Carlos

O crime pode ter ocorrido na
última terça-feira, mas somente
ontem pela manhã foi descoberto,
embaixo da cama, o cadáver, já
em estado de putrefação, do comerciante de ouro Carlos Alberto
Pires Corrêa, 58 anos, casado, natural do Rio de Janeiro. A vítima
morava atualmente na sede do
município de Itaituba, onde era
gerente de um escritório de compra e venda de ouro, localizado na
esquina da avenida Justo Chermont com a rua Hugo de Mendonça. Carlos dividia um apartamento, num hotel, com seu empregado, Afonso Cláudio Bernardo de
Oliveira, 34 anos, que é o principai suspeito do assassinato, já
que sumiu da cidade, assim como
quatro quilos de ouro e 2 mil cruzados novos em dinheiro pertencentes ao escritório. O comerciante foi morto a facadas, provavelmente quando estava dormindo, pois nenhum dos empregados
do hotel ouviram qualquer barulho suspeito. Carlos Alberto teria
convidado Afonso para trabalhar
com ele, atendendo a um pedido
de sua esposa, que é amiga da
mulher do aqjisado.
A hipótese do crime ter sido
cometido na noite da última
terça-feira foi levantada pelo sarPM Filgueiras, que comanava ontem pela manha a guarni§ento
ção de serviço na Delegacia de
Itaituba. Em telefonema a O LIBERAL, ontem à tarde, o sargento Filgueiras disse que o corpo de
Carlos estava enrolado num lençol, embaixo da cama onde dormia. Segundo ele, Afonso deve ter
fugido anteontem para o Rio de
Janeiro, onde possui parentes.
Seria latrocínio
Segundo o sargento Filgueiras, Carlos Alberto gerenciava o

Raimundo, a vitima
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Edgar: ferido ao tentar livrar o amigo

Braçal esfaqueado ao
entar acabar com briga
Ao tentar interferir numa briga envolvendo um amigo seu e
um desconhecido, o braçal Edgar
Nazaré Nonato, 33 anos, residente
em Ananindeua, foi atingido com
uma facada à altura do umbigo, e
está internado em estado grave
no Pronto Socorro Municipal.
Edgar disse que o autor do
crime é conhecido por Germano.
O braçal contou que estava bebendo num bar, em Ananindeua,
quando um amigo seu passou a
brigar com Germano. Mesmo
sem estar envolvido na confusão,
Edgar tentou separar seu amigo
do acusado, e acabou levando
uma facada. Até ontem Germano
não havia sido preso.
Eviscerada pelo ladrão
Suzy Dorly Pompeu Rodri-

sues, 24 anos, residente na rua
São Domingos, n° 351, bairro da
Terra Firme, foi agredida dentro
de casa por um assaltante, que
ainda lhe aplicou uma facada na
barriga, deixando-a eviscerada.
Suzy está internada no Centro de
Terapia Intensiva do Pronto Socorro Municipal.
Segundo registro no PSM, a
vítima estava dormindo, por volta das 4 horas da madrugada de
ontem, quando percebeu que um
homem estava dentro de seu
quarto, revirando o guardaroupa. Quando se levantava da
cama, Suzy foi derrubada com
uma facada na barriga. Seus gritos chamaram a atenção dos vizinhos e colocaram o assaltante em
fuga.

Ladrão preso antes de
invadir casa de jogo

Foi preso pelo motorista conheci- ,g
do por "Gaguinho", da Delegacia da g
Walterley 0
Cremação, o ex-presidiário"Lica",
re-J
Cardoso Braga, 20 anos, o
dos Timbiras. Segundo ~~|
sidente na rua "Lica",
em companhia
o motorista,
de mais dois comparsas, tentou assaitar alguns homens que jogavam cartas numa casa de jogo no bairro da
Cremação. "Lica" vai ser transferido
para a Divisão de Crimes Contra o Patrimônio, pois também é acusado da
prática de vários assaltos.
SilSegundo o delegado Ronaldo "Liva. da Delegacia da Cremação,
ca e seus comparsas, todos portando
O assaltante 'Lica'
revólveres, tentaram assaltar a sede
do Espada Esporte Clube, localizada
"Lina travessa Padre Eutiquio, onde passava pelo local, reconheceu
dois
assaiOs
outros
o
e
ca"
muitas pessoas estavam
jogando.
prendeu.
O motorista "Gaguinho", que tantes conseguiram fugir.
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Chuva frustra as
pretensões de
Robson em Curitiba

Curitiba (AG) — A forte
chuva ontem em Curitiba foi a
maior inimiga dos 700 atletas
que participam do V Troféu
João do Pulo, no segundo dia
de provas. Robson Caetano, a
principal estrela deste troféu,
que esperava bater seu próprio
recorde de 9s99. Já na primeira prova eliminatória dos 100
metros rasos na pista encharcada da Pontifícia Universidade Católica (PUC), conseguiu
a marca de 10s4 e culpou a
chuva por não ter conseguido
pelo menos atingir o seu recorae. Mesmo assim, ele venceu
a prova e espera melhor atuação na semifinal, que será disputada hoje. Se a pista estiver

menos escorregadia.
Nos 200 metros rasos, Robson Caetano atingiu a marca
de 2is7. Nesta prova eliminatória, os maiores destaques foram para Sérgio Matias
Meneses (Eletropaulo) e Pedro Dalmolin (Ultracred), que
chegaram em primeiro lugar
com o mesmo tempo: 21s03.
Nas eliminatórias dot 400 metros rasos, primeira série,
Eliane da Silva Souza (Pão de
Açúcar), venceu a prova eliminatória com o tempo de 55s2,
enquanto na segunda série,
Maria Magnólia Figueiredo
(Pão de Açúcar), obteve a
marca de 55s2.
A novidade do V Troféu

João do Pulo, que será encerrado hoje é a realização de cinco exames antidoping até o
final da competição.
Das provas que serão realizadas hoje, a partir das 9 horas, na pista da PUC, serão
conhecidos os seguintes resultados finais do V Troféu João
do Pulo: salto com vara masculina, salto triplo feminino,
lançamento do disco masculino, lançamento do disco masculino, lançamento do dardo
feminino, arremesso do peso
feminino, salto com vara feminino, 5.000 metros rasos masculino e 20.000 metros marcha
atlética masculino.

Robson Caetana, cujas pretensões de recorde foram frustrada.

PAPAO E TUNA COM
—^a^
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Com seus times praticamente definidos, Paissandu e Tuna Luso Brasileira encerram, neste domingo, seus
preparativos para o jogo desta próxima segunda-feira, quando estarão se
defrontando no Mangueirão, a partir
das 18 horas, no primeiro clássico do
Campeonato Estadual deste ano. Com
a presença de Zé Augusto virtualmente confirmada — já que o jogador,
sem contratado, deverá atuar garantido por um seguro, cujo valor não for
revelado —, o Paissandu entrará com
o time completo. Na Tuna, por outro
lado, o técnico José Maria Macedo,
empolgado com o desempenho do time no coletivo deste último sábado,
também já tem a equipe cruzmaltina
praticamente definida. Sua única dúvida é o meiocampista Dema, que voltou a sentir uma contusão na virilha e,
caso não possa jogar, será substituído
por Vicente.
Ás vésperas do clássico, até os
próprios jogadores se envolvem no
clima de rivalidade. O centroavante
Argeu, artilheiro da Tuna, promete
deixar sua marca nas redes bicolores,
afirmando não temer o zagueiro Nad.
Este, por seu turno, revidou com um
desafio. "Vamos ver dentro de camfez uma adverpo", disse. Nad ainda
tência a Argeu: "Eu jogo duro e entro
para ganhar".

Zé Augusto, cuja escalação está praticamente confirmada no Paissandu.

Enquanto isso, o Campeonato Estadual prosseguiu neste último sábado, com a goleada do,Vila Nova, de
Castanhal, que venceu, por 4 a 0, o Pinheirense, de Icoaraci, até então líder
invicto. Hoje à tarde, às 16 horas, o
Izabelense enfrenta o Santa Rosa. Ontem, em Macapá, o Remo venceu por
2 a 0 0 Amapá, em jogo amistoso.(Páginas 5 e 6)

Argeu, a esperança de gols da Tuna para o clássico.

Flamengo estréia em clima de
guerra
mmmt^rmffT^^mi % '
^

Embalado pela conquista do bicampeonato da
Taça Guanabara, o Flamengo estréia, neste domin- s
go, na Taça Rio, que corresponde ao segundo turno <_
do Campeonato Estadual do Rio, enfrentando o ,'.jj
Bangu. Além do empenho em chegar ao título da £
temporada, sem a necessidade de uma decisão ex- s
tra, os rubro-negros estão motivados pela guerra £
declarada pelo técnico Telê Santana, que declarou ____i__Ss?j_ ;¦"-¦"' ¦ MMMMjÊf1^ '
*¦'
__¦
não temer a corrente contra o Flamengo proposta
por Valdir Espinoza, treinador do Botafogo. A
exemplo de seu técnico, os jogadores do Flamengo
prometem jogar para vencer, no esforço de levar o
time ao título de campeão do Rio. O Botafogo, enquanto isso, reinicia a luta pelo titulo estadual —
que não conquista há 20 anos —jogando com o Nova
Cidade e o Fluminense, por seu turno, enfrenta o
Americano.
Por sua vez, São Paulo e Palmeiras fazem, neste domingo, no Morumbi, o clássico da rodada paulista, num jogo de muitas atrações, a começar pelo
duelo entre os técnicos Carlos Alberto Silva e
Emerson Leão. Esta será a primeira vez que Dario
• *'-'*•'
__S_&
$'
Pereyra, atualmente no Palmeiras, joga contra seu
ex-clube, o São Paulo. Ambos os times poderão se
valer da novidade introduzida pela Federação Paulista de Futebol: os técnicos poderão dar instruções
a seus respectivos capitães, chamando-os na lateral do gramado. A Portuguesa, invicta como o Paimeiras, joga com o Bragantino, em Bragança PauTelé: declaração de guerra
(Página3)
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Time do Flamengo: embalado pela conquista da Taça Guanabara.

Suburbano tem decisão na Curuzu
(Página 2)
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Decisão do campeonato suburbano 88
Bilhete aos Cruzmaltinos
Manoel Oliveira
Quem quer que possa governar
uma grande casa, pode governar um
reino (Voltaire)... Sim, estimados consócios e amigos leitores: o pensamento do grande gênio francês, é na
verdade um toque de clarim para todas
as gerações.
Para a Tuna, pela Tuna, com a Tuna, caminhemos resolutos pela passarela da sociedade e dos deportos,
desfraldando a querida bandeira cruzmaltina, para que ela seja sempre orgulho de duas pátrias irmãs e amigas:
Brasil-Portugal.
Um nome, de vez em quando, anda por aí dando notícias aos meios de
comunicação de seara esportiva: José
do Vale, que é admirado e discutido peIa família bicolor paraense. Pois bem:
vamos abrir os anais históricos de nossa Tuna e vamos ver em 1935, o jovem
José do Vale com o nome de guerra de
"Jucá",
jogando lá no então inaugurado estádio do Souza, ao lado de entre outros. como Amado, 70, Pinhégas,
Conegas, Duca e outros, como o goleirão Bubu, envergando a então camisa
branca de nosa Tuna*a enfrentar os
aguerridos Paissandu, Remo, União
Sportiva e outros, com aquela garra e
amor que os atletas futebolísticos daMais ou
quele tempo nos ofertavam.
menos Zé do Vale, o "Jucá", preliou peIa Tuna um ano e quatro meses, pois inMarinha
gressando na briosa chegar
à reMercante, onde brilhou até
forma remunerada, voltando ao esporte, agora como dirigente e com ele
tivemos muitas lutas, ombro a ombro,
beneficiando os desportos da Amazônia. Ao tempo que Ze do Vale foi jogador de futebol da Tuna, era funcionário
da famosa Fábrica São Vicente e o
cruzmaltino Ilídio Ramos, proprietário
dessa fábrica, levou-o para o Souza, nos
braços de Aldomário, e aí nessa fábrica foi substituído por Conégas então
guarda-livros. Mais uma boa notícia
para o bom bicolor, dr. João Drummond
Martins saborear e o afilhado Tripinha
meditar...
GOTEJANDO
Mesmo um pouco adoentado, a fami lia e os amigos do grande cruzmaltino Luiz Souza, o famoso Bigode, não
o pouparam no dia de seu aniversário,
festejado no seu lar, onde recebeu os
merecidos abraços. Parabéns da coluna. *** Resposta que demos a um velho cruzmaltino: Francisco Pacheco
também, como qualquer cristão, tem
amigos e inimigos. E, como qualquer
cristão é aplaudido e combatido. No entanto os seus mérito-'v_-'rií_itü além
dos cochilos. E o velho cruzmaltino ouviu: quando tenho alguma coisa contra
alguém, vou a esse alguém colocar os
à verpontos nos iis. Faço-o por amor
dade, pois há mais gente para "envenenar" do que para apaziguar. ***
Lembrete para o estimado consócio dr.

Laurênio Miranda da Rocha: quando
vamos reunir para reforma dos estatutos? *** Senadinho preparou mesmo
um festão para o nosso vitorioso vôlei.
O GB Manoel Henrique e seu QG comandam mesmo os grandes acontecimentos. *** A universitária Ângela
querida filha do casal conselheiro, dr.
José Augusto (Eliete) Rodrigues, ganhou muitos parabéns pelo seu aniverário. *** Pergunta do festejado Imar
Nunes para o nosso presidente da
Aclep, Sérgio Noronha: quando é a tua
posse. O estimado Sérgio respondeu:
reeleição é continuação e eu já me considero empossado. Só falta nomear aiguns diretores, que queiram trabalhar
e a festa está feita. Não estamos em
tempo de despesas. *** Nossa esposa foi
furtada na sua bolsa e nós perdemos
dois talões de cheques. Mas quem tem
amigos, pouco sofre: dois dias depois,
o cidadão Dagoberto Gomes da Silva
gentilmente devolvia a bolsa com todos
os documentos, pois a encontrou na rua
Soares Carneiro, onde o ladrão após
surrupiar o dinheiro a jogou fora e os
2 livros de cheques nos foram devolvidos pelo bancário Marcelo "Detetive"
lá do Meridional CV. Obrigado a esses
dois ilustres obreiros. *** Ossian Brito
na terra, lembrou-nos a sua atuante
mocidade na página esportiva da Folha
do Norte com o pseudônimo de "Furão"
defendendo o seu querido Clube do Remo, mas independente, como até hoje.
Um grande vizinho c contemporâneo.
*** Dr. Messias Forte Filho, como bom
cearense exultando com o famoso fute-.
boi de salão de Fortaleza, um dos melhores do Brasil, que não foi bicampeão
brasileiro. *** E, por falar em futebol
de salão, a nossa representação até que
se portou muito bem por entre os melhores no recente certame nacional. Parabéns. *** José Daibas Hamouche,
velho amigo de todos os tempos sempre
vibrando com as boas notícias, vez por
outra nos telefona. *** O estimado amigo Antônio Monteiro transmite ao cronista a sua satisfação pela boa
administração do Subsar, ele que é
além de tunante, um grande desportista
àquela agremiação. ***
tão podia ser por menos: quando leRertencente
mos que o Fernando Oliveira estava
sendo pretendido por outro clube, imediatamente nos posicionamos com
tranqüilidade, pois o veterano atleta dirigente é e faz parte dos móveis e utensílios de nossa Tuna. *** Dizem que há
oposição na nossa Tuna. Na verdade
há, mas de bom comportamento. E há
necessidade dela e é dela que esperamos trabalho, sugestões, arregaçar de
(mangas, de cabeça erguida, pois a nossa Tuna precisa de todos e todos situação ou oposição, são úteis. Está
faltando, isso sim é entrosamento e esclarecimento, que é obrigação dos homens que como os que estão na Tuna
são de fato educados. *** E, por hoje é
só. Até a próxima, se Deus nos permitir.

Time do NT já passou dos 200 jogos sem perder.

No "Nagibão", NT vence
os jogos da semana
O NT venceu todos seus jogos realizados no Tapanã, nesta semana. Os
resultados foram: 4x0 Sêniores, gols
de Barão (2) e Touro (2); 4 x 0 Vila
Nova, Wandir, Edilson, Rona e
Denys; 4x0 Multiplic, gols de Bacabal (2), Edson e Bigode; 6 x 0 Barcelona da Pedreira, gols de Dênis (2), Barão, Tadeu, Edilson e Raí; 2 x 1 20 de
Fevereiro, tentos de Kleber e Tadeu;
5x3 Reborréia, gols de Bigode (2),
Edson, Arraia e Denys; 2 x lPaulino
de Brito, tentos de Edson.
Os artilheiros da semana foram:

Edson, Bacabal, Bigode e Denys, todos com 3 gols. Com todas as vitórias
o NT passou a somar 207 jogos
invictos.

Os jogos desta próxima semana
são estes: terça-feira, Constrói e Esma; quarta-feira, Grêmio e Estrela
do Mar; quinta-feira, Carlos Gomes,
Avante e Aliança; sexta-feira, Seguimento e América. Lourenço Fonseca,
continua como treinador do time,
aliás muito prestigiado pelo supervisor do NT, Zé Roberto.

Chris Evert passa as
semifinais em Houston

Houston (UPI) — A norteamericana Chris Evert, primeira cabeça de chave enfrentou ventos muito fortes para eliminar sua compatriota
Gretchen Magers anteontem à noite por
7-6 e 6-3 e passar para as semifinais do
torneio de tênis Virgínia. Slims de
Houston.
Agora, Chris, natural de Boca Raton, na Flórida, terá como adversária
Susan Sloane, que passou por Lori
Ela acha que
Mcneil com 2 sets a zero. "Gretchen
teve uma partida dura:
jogou muito bem. Era eu quem subia e
voltava. Ela é muito difíci. Tem um jogo muito variado e sempre me causa
problemas. Tive que suar muito".
Gretchen ganhou os três primeiros
games e estava na frente com 4-2 até
Chris Evert reagir e ganhar outros três
consecutivos. Quando o placar indica-

va 5-5, começou a ventar muito forte,
prejudicando as duas tenistas.
Chris teve a chance de fechar o set.
Mas a adversária conseguiu empatar
com um voleio. No desempate, entretanto, Gretchen errou muito e acabou
perdendo por 7-3.
No segundo set, Chris quebrou o
serviço de Gretchen no terceiro e quinto
games, mas também perdeu um no oitavo antes de fechar o jogo com uma
dupla falta de sua rival.
Nas outras quartas-de-finais. os resultados foram os seguintes: Carrie
Cunningham 2x0 Kim Kessaris (6-1,
6x3), Mônica Seles 2x0 Andréa lemesvari (6-2,7-5) e Susan Sloane 2x0 Lori
Mcneil (6-2,6-4). Em partida de duplas,
Gigi Fernandez e Lori Mcneil derrotaram Donna Faber e Kate Gompert por
6-3, 2-6 e 6-1.

Com rodada dupla na Curuzu,
com a programação começando
às 14 horas, será conhecido hoje,
o campeão Suburbano de 88, cuja
decisão acontecerá entre Corintians Paraense x Boaventura, em
jogo previsto para às 16 horas
com apito de Carlos Alberto. Gomes, bandeiras de Ivanildo Rodrigues e Jaimilson José da Silva.

Campeonato
de Culturismo
dia 11 de maio
Tendo como local o teatro
"Margarida Schiwazzappa", o
Campeonato Paraense de Culturismo, está com sua disputa prevista para o próximo dia 11 de
maio, às 20 horas. O campeão
brasileiro de Culturismo, Juarez
Estevão, além de mister São
Paulo, confirmou sua presença.
Participarão do campeonato, as academias Vigor, Amec,
Só Ela/ Só Ele Clube dos Halteres Forla e Saúde, Academia
Fagus, Academia 122, Academia Natural e Academia Paraense de Musculação. Cerca de
107 atletas culturistas estão inscritos no certame.
Por outro lado, segundo
Maurício Medeiros, diretor de
Culturismo da FPD, a prévia do
campeonato, acontecerá no dia 8
de maio às 19 horas na ESEF, da
20 atletas
qual se classificarão
para o certame - cinco atletas de
cada categoria, que são estas:
Juvenil, até 21 anos; categoria Leve, até 70 kilos; categoria
Médio, 70 a 80 kilos; pesado, acima de 80 kilos. Nesta próxima
semana as academias receberão o regulamento do
campeonato.

Na preliminar, pela decisão
do 3o lugar, jogarão Cruzeiro x
União, com início às 14 horas.
Elias Barbosa, será o juiz da contenda, com auxílio nas bandeiras
de Raimundo Jardim e Aluísio de
Souza.
Claudionor Vieira, diretor do
Departamento Autônomo de Futebol Suburbano, garantiu a presença do vice governador Hermínio Calvinho, para as entregas
dos troféus 'Governo do Estado".
Os portões da Curuzu, serão franqueados ao puúblico, segundo
anunciou Vieira.

Três jogos
pela Copa
de Celotex
Maria do Carmo, que se apresentará com o mister São Paulo

Definida a programação do torneio
em disputa do troféu Romulo Maiorana
A comissão organizadora do
Lions Clube de Icoaraci, definiu toda
programação relativa ao Torneio do
Trabalhador, nesta segunda-feira, 1,
no estádio "Abelardo Conduru" em
homenagem a todos os trabalhadores
das indústrias icoaracienses.
Com o hasteamento dos pavilhões, Nacional, Paraense e do Lions
Clube, a programação será iniciada
às 8 horas, seguido do desfile das
equipes e logo depois o começo dos jogos. Um júri do Lions Clube, premiará o melhor uniforme do torneio.
A primeira partida do torneio será entre os times das empresas, Petrobrás x Macasa; 2o jogo — Curbel x
Mafritã; 3o jogo - Santa Maria x Amasa; 4o jogo - Bacia Amazônica x Charque Tapanã; 5o- jogo - Fosnor x Empesca: 6o jogo Belém Pesca x ETN;

7o jogo - Ibifam x Amazonex; 8o jogo Indaiá x Tramontina; 9o jogo - Eldorado x Pina e 10° jogo - Ciapesc x Interfrios. Seguindo, depois os jogos entre os vencedores até surgir o
campeão.
Cada jogo terá a duração de vinte
minutos, dividido em dois tempos de
10 minutos cada. Valerá o escanteio
em caso do jogo terminar empatado.
Os jogos serão dirigidos por dois trios
de árbitros da FPF, coordenados por
Paulo Sérgio Melo.
Troféu Romulo Maiorana — Ao
campeão do Torneio do Tranalhador
do Lions Clube, será ofertado o troféu
"Romulo Maiorana", oferta do Banco
Econômico, agência Icoaraci, além
do troféu transitório "Salustiano Vilhena", do qual Santa Maria e Ciapese estão brigando para consegui-lo

em definitivo. Por enquanto a vantagem é do Ciapesc, que já ganhou por
duas vezes. O Santa Maria, uma.
Aliás, o Santa Maria, foi o campeão
do torneio em 88.
A Pina, pela segunda vez consecutiva ganha o troféu de vendagem de
ingressos. A Pina arrecadou cerca de
650 cruzados nas vendas de 1.300 ingressos. A Ciapesc ficou em segundo
com 500 ingressos vendidos. No dia 6,
por ocasião da festa na sede do Pinheirense, os troféus de venda de inserão entregues, bem como o
gressos "Romulo
Maiorana" e Salustroféu
tiano Vilhena.
A renda total do Torneio do Trabalhador, será destinada as obras sociais do Lions Clube, principalmente ,
a escolinha que o Lions mantém na
Vila.

Re x Pa de basquete será na
próxima 3a. feira, no ginásio luso
Paissandu e Clube do Remo
lideram o torneio de basquete
"José Simões". Essa competição
conta com seis concorrentes, incluindo as equipes da Tuna Luso
Brasileira e Eccal, esta estreando no bola ao cesto local. Time
Negra (interno do Paissandu) e
Leaozinho (interno do Clube do
Remo). Mas, não houve surpresa,
até agora, na disputa desse torneio, que abre a temporada oficiai do corrente ano. Os quintetos
de Paissandu e Clube do Remo,
pelo que apresentaram até agora,
são apontados como os favoritos,
com o quadro bicolor reunindo
maiores possibilidades, pois mantém a mesma formação do ano
passado, quando garantiu o tetra
campeonato.
O clássico de basquete, programado para a próxima terfeira, terá como local o ginásio da
Tuna Luso Brasileira na avenida
Almirante Barroso, à noite.
A equipe que vencer c-Re x Pa da
próxima semana, ficará com
grande vantagem na tabela do
torneio.

jfBl

"'-:___H

Caiaque tem
competição
no Mosqueiro
Na praia do Farol, no Mosqueiro, teremos hoje, pela parte
da manhã, a primeira competição de caiaque no Pará, em caráter oficial. _Essa competição terá
a supervisão da direção do clube
Quebra Mar Caiaque, com prêmios para os primeiro, segundo e
terceiro colocados. Os inscritos
que não possuam caiaques, o Qubra Mar emprestará a embarcação, sem ônus, pois o propósito é
incentivar a prática desso
esporte.

Grande Prêmio
de ciclismo
em Castanhal
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Negão em primeiro plano. O Papão é favorito em basquete.

Xadrez
Terminou, no dia 25 ultimo, o
torneio "Paulo Alves", que foi a lase semifinal do Campeonato Paraense de 1989, classificatória de
oito enxadristas para as finais do
mencionado certame.
Com 19 jogadores participando,
a luta pela classificação foi encarniçada do princípio ao fim. A colocação dos participantes foi a
seguinte: 1" Bianor (campeão), 2?
Soares (vice-campeaõ), 3? Rergman, 4? Smith, 5? Danillo. 6? Aírton,
7? Marco Aurélio, 8U leôncio, 9?
Lauro Fiss, 10? Neves. 11? José Serruya, 12? Raposo, 13? Pedro Mello,
14? Germaine, 15? Armínio, 16? ftrico, 17? Fernandes, 18? Renato e 19?
Raimundo Rodrigues (eliminado
por dois WO). Os oito primeiros colocados foram os classificados para a fase do campeonato deste ano.
A grande revelação deste ano
foi o enxadrisla Airton Augusto
Brazão e Silva que. desconhecido do
mundo do xadrex paraense,
candidatou-se como prineipalmente no Toneio "Lauro Rodrigues",
conseguindo passar para a semifinal do campeonato e, agora, para
a fase final.

Três jogos estão previstos para a
manhã deste domingo na sede do Santa Cruz, pela Copa Imobel de Celotex,
no início do returno da copa, da qual o
Remo é o campeão do Io turno.
Jogarão na mesa 1, Paissandu x
Santa Cruz; mesa 2, Astros x Paraense. Os jogos começarão às 8 horas. Na
mesa 1, às 10 horas, preliarão Remo x
Sacramenta, com o time remista o favorito para faturar dois pontos.
Futebol de Mesa — Os jogos atrasados da Copa Disney realizados na
semana passada: Disney 1x0 São
Paulo, gol de Gansolino; Vasco 0x0
Remo; União 2x0 Vasco; Remo 1x0
Disney, gol de Zé Carioca.
Na próxima terça-feira, 2, a Copa
Disney, terá prosseguimento com estes jogos: Sampaio x Canarinho;
União x São Paulo; Disney x Vasco;
São Paulo x Canarinho e União x
Sampaio. O Remo lidera a Copa com
18 pontos ganhos, seguido pelo Disney
com 17, São Paulo e União 14, Vasco,
12, Sampaio 5 e Canarinho 4.

Campeonato Paraense/89
O presidente da Federação Paraense de Xadrez — José Maria
Serruya — comunica que já estão
abertas as inscrições para a fase final do Campeonato Paraense de
Xadrez de 1989, devendo os interessados procurar o diretor administrativo Leôncio José Leão para se
inscreverem. Somente poderão participár da fase final os seguintes:
a) os seis componentes do "Ranking" paraense, que são os seis primeiros colocados na final do ano
b) os oito classificados no
passado;"Paulo
torneio
Alves" deste anos;
c) todos os jogadores que possuem
"Rating" da C3X de 2100 em diante.
Final de Xadrez
Posição: Brancas — Rei dois
cavalo'Jorre
rei — Dama quatro cavalo
dois bispo dama — Torrei —
re sete bispo dama — Bispo seis rei
Cavalo dois bispo rei — Peão dois
cavalo dama — Peãp três cavalo rei
Peão quatro rei — Peão cinco dama pretas — Rei três bispo rei —
Dama cinco dama — Torre um cavalo dama — Bispo três torre rei —Cavalo quatro cavalo rei — Cavalo
dois rei — Peão quatro rei — peão

três dama. Dez peças brancas e oito peças pretas. As brancas jogam
e dão mate forçado em quatro
lances.
Não se trata de um problema de xadrez, em que é proibido dar xeque
no primeiro lance. Trata-se de um
final de partida jogada por dois
grandes enxadristas, cujos nomes
e lugar de iogo serão publicados no
próximo domingo. Quem acertar
este final, poderá telefonar para o
diretor administrativo da Federação — leôncio Leão — fone 223-8637
que seu nome será publicado quanao sair a solução oficial.
Problema dc Xadrez
Posição: Brancas — Ra2 — c2
- Be2 - Bh2 - b3 - Cc3 - b5 Ce5 — Th5 — Da8 — Td8 — onze pecas; pretas — Bb2 — Cf2 — a5 —
Rc5 — Bf5 — TbR — Ce7 — Dg7 —
oito peças. As brancas jogam e dão
mate em dois lances. È probido dar
xeque no primeiro lance, conforme
regras internacionais de problemas
de xadrez. O nome do autor do problema será dado quando sair a soluçao. Quem acertar, poderá
telefonar para Leôncio lxíão dando
o resultado (fone 223-8637), que seu
nome será publicado nesta coluna.

Com a largada às 8hl5min do Entrocamento e a chegada na praça Rio
Branco, ciclistas dos clubes filiados
da FCP, participarão do Grande Premio Econômico de Ciclismo, a ser
realizado hoje na cidade de Castanhal, com o patrocínio do banco Econômico, que ofertará cadernetas de
poupapças para os vencedores das
provas comunitárias, que serão realizadas na praça Rio Branco, a partir
das 8 horas.
O Grande Prêmio Econômico, será disputado nas provas de bicicleta
de passeio, cross e corrida para ciclistas de 8 aos 40 anos naipe masculino e
feminino. Até sexta-feira, havia mais
de 300 ciclistas inscritos.

Convenção
de ginástica
aeróbica
As inscrições para a II Convenção
de Ginástica Aérobica e I Campeonato de Trio de Aeróbica, que tem apoio
da Fundação Romulo Maiorana, tiveram início no último dia 26, serão prolongadas até o dia 25 de maio, segundo informou a professora Vânia Barbosa, coordenadora do evento. As inscrições estão sendo feitas na sede da
Associação de Karatê Jãcyntho Castro Jr. na avenida Conselheiro Furtado, 217 e ainda na Associação Vânia
Barbosa, na rua Manoel Barata, 527.
As vagas são limitadas, explica a professora Vânia.
A Convenção será iniciada no dia
26, prosseguindo nos dias 27 e 28 de
maio às 14 horas. O Campeonato de
Trio, por sua vez será iniciado às 18
horas do dia 28 de maio. Na programação do Campeonato de Trio, estão
incluídas aulas práticas dos professores Maurício Fernandez, Beto Bueno
e Laiz Araújo, além de palestras médicas sobre os exercícios, coração e
prevenção contra as lesões.
O Trio que for campeão, vai re-.
presentar o Pará, nn Campeonato
Brasileiro de Triu cm São 1 aulo, em
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Embalado, Fia estréia na Taça Rio
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Rio (Sport Press) — O Flamengo, embalado pela conquista da Taça Guanabara,
inicia sua campanha em busca do título estadual. Para alcançar o seu objetivo, bastara ganhar a Taça Rio — segundo turno
do Campeonato Estadual — sem a necessidade de disputar uma decisão. Neste domingo, o Flamengo enfrentará o Bangu às
18h30m no estádio Proletário. Mesmo no
é o favorito disparado.
*Acampo adversário,
equipe será a mesma que sagrou-se bicampeã da Taça Guanabara. O Bangu,
que vem decepcionando no campeonato,
terá várias mudanças em relação ao time
que perdeu para o Botafogo.

O jogo será dirigido por Pedro Carlos
Bregalda. Times: Bangu — Palmieri; Xande,
Marcão, Oliveira e Jailton; Israel, Edson
Souza e Arturzinho; Gilson, Reinaldo Xavier e Mácula. Flamengo — Zé Carlos; Jorginho, Aldair, Zé Carlos II e Leonardo; Ailton, Zico e Zinho; Alcindo, Bebeto e
Renato.
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Alcindo, um dos destaques do Flamengo.

Telê declara guerra e aceita
o desafio de Valdir Espinoza

Rio (AG) — Está deflagrada a guerra: nas palavras do técnico Telê Santana,
o Flamengo aceitou o desafio de enfrentar
a cruzada que o técnico do Botafogo, Vaidir Espinoza, convocou contra ele, e quer
começar respondendo hoje à tarde, em Moça Bonita, onde o time estréia na Taça Rio,
que corresponde ao segundo turno do Campeonato Estadual, jogando contra a
Bangu.
Campeão da primeira fase, aliás com
todos os méritos, Telê acha que a preocupação do treinador do Botafogo é válida,
mas acredita que, no fundo, seu apelo aos
outros clubes revela um sentimento de fraqueza, já que está pedindo a ajuda de terceiros para tentar ganhar o segundo turno
e chegar às finais decisivas contra o
Flamengo.
— É óbvio que, quando alguém não se
sente em condições de conquistar seus objetivos, procura sempre se aliar a alguém,

a outras forças. E um sinal de fraqueza e
de desespero, atitude de quem considera
a força oposta uma barreira intransponivel — disse.
Fazendo questão de destacar que considerava até normal a atitude de Espinoza, Telê mostrou que está disposto a
enfrentar o desafio:
—Como bom mineiro, dou um boi para não entrar numa briga, mas dou, também, uma boiada para não sair dela.
Zico — Nem os buracos dos campos
mal cuidados e nem os adversários violentos. Nada, segundo Zico, impedirá o Fiamengo de ir quebrando, a cada jogo, os elos
da corrente que espera contra o seu time.
Revelando o mesmo espirito guerreiro do
técnico Telê Snatana, antes de entrar no
vestiário para um banho frio. depois de
suar muito no dois-toques na Gávea ontem
pela manhã, ele foi logo dizendo:

—Vamos quebrar logo essa corrente
anti-Mengão. Com os campos ruins não me
preocupo, pois eles são adversários comuns a todas às equipes. Quanto a violência dos marcadores, acho que os árbitros
estão bem orientados para coibi-la. O Fiamengo todos viram e sabem, é um time
quii joga o inais uuro futebol brasileiro. O
futebol preocupado com a bola. Acho que
isso tem que ser levado em conta.
O lateral Jorginho também está em
sintonia com Telê. Sabe que o time será
muito exigido pelos adversários e que, por
isso mesmo, tem que manter o empenho
do primeiro turno, a fim de conquistar o
Campeonato Estadual sem as finais
extras.
—Não estamos preocupados se com isso as rendas serão deficitárias. Nosso objetivo é vencer, sempre e sempre, e
garantimos logo o prêmio pelo ti tulo.

Botafogo x Nova Cidade — No estádio
"Nielsen Louzada", às 15hl5m, o Botafogo
defenderá sua invencibilidade no Campeonato Estadual, enfrentando o perigoso Nova Cidade. E bom lembrar que o time de
Nilópolis, embora sofrendo a maior goleada da competição — 8x1 para o Flamengo
— não decepcionou na Taça Guanabara e
conseguiu empatar com Vasco e Fluminense, além de ganhar do América. O Botafogo, mesmo terminando invicto a Taça
Guanabara, não conseguiu o título. Mas o
time continua motivado e sonha em conquistar a Taça Rio.
Luís Carlos Félix será o árbitro, limes:
Nora Cidade - Maurilio; Chiquinho, Firmino, Cristiano e Marquinhos; Chico, NoronhaeTornardo; Deca, Clóvis eEstrela. Botaloijo - Ricardo Cruz; Vanderlei, Wilson
Gotardo, Mauro Galvão e Renato; Carlos
Alberto, Luisinho e Paulinho Criciúma;
Maurício, Mazolinha e Gustavo.
Fluminense x Americano — 0 Fluminense tudo fará para espantar a crise que
começou depois da goleada de 4 x 0 que sofreu do Flamengo. Mas terá pela frente
um adversário dos mais difíceis,
que será
o Americano, no estádio "Godofredo
Cruz", em Campos. Depois de se desfazer
de Edinho e Jandir, o Fluminense reformulou seu elenco, contratando jogadores.
Mas poucos acreditam na reabilitação da
equipe na Taça Rio. O Americano não
cumpriu boa campanha na Taça Guanabara, mas reforçou sua equipe c garante que
reagirá no segundo turno.
O árbitro escalado é Valter Senra. Times: Americano — Zé Carlos; Zé Paulo, Lúciano, Silvano e Getúlio; Índio, Carlos e Fernando Cruz, Gilson, Marcelo Lima e Marinho. Fluminense — Ricardo Pinto; China, Edson Mariano, Rangel e Eduardo; Alexandre Cruz, Donizete e Marcelo Gomes; César, Hélio e Marquinho.

João Saldanha

Explicação
necessária
Tenho recebido correspondência sobre quem
seria o campeão carioca de 1933. A resposta é dupla,
porque precisamente em 1933 havia duas organizações no futebol carioca. Foi exatamente o ano da cisão mais violenta que aconteceu até hoje no futebol
brasileiro. Tão forte que nosso futebol caiu muito.
Foi um tal de jogador ir para lá e para cá que a verdade é que todos se enfraqueceram.
O Fluminense, no Riõ de Janeiro, queria pôr
fim a uma farsa. A de que os jogadores eram amadores. Uma mentira que vinha desde a FIFA, que
"Federação Internacional de Futebol
queria dizer:
Amador". Depois para manter a "Association"
sigla, apenas modificou a palavra amador" por
e ficou sendo FIFA até hoje.
No Brasil muitas modificações foram feitas. O
futebol amador era uma farsa, mas a divisão maior
não era amadorismo ou profissionalismo. O Vasco,
por exemplo, não se envergonhava de dizer que todos os seus jogadores eram profissionais. Já Fiamengo, Fluminense e Botafogo, times que se diziam
e se dizem da "elite", escondiam tudo.
Dizem que eram or clubes dos "colarinhos
brancos". Mas o "racha" toi enorme e cada um organizou sua federação. Na AMEA ficaram os times
grandes, o Flamengo, o Botafogo e mais o Andarai,
que tinha um forte time e fora segundo colocado no
Campeonato Carioca, Olaria entre os mais tradicionais. Também o São Cristóvão no começo. Na outra
liga, a Liga Carioca, pirata, estavam o Fluminense,
Vasco, Bangu e América. Também o Bonsucesso,
que naquele tempo era coom "c" cedilha e um time
bem forte com Leônidas, Gradim, Rebolo e outros.
Durante um ano a liga era mais forte, mas houve
uma troca. Para a AMEA veio o poderoso Vasco e
para a liga foi o Flamengo. Troca dali e daqui e depois se juntaram de novo em 1937. Mas de 1933 até
35, o Botafogo foi o campeão da AMEA, que era a
oficial, filiada a CBD e FIFA. Assim, no Rio de Janeiro, tínhamos dois campeões, que foram mais ou
menos os seguintes: Do lado da AMEA, Botafogo foi
campeão em 33, 34 e 35. Em 36 foi o Vasco. Na liga
Carioca foram o Bangu em 1933, o América em 34
(ou Vasco, que saiu no meio). Durante esta época o
Botafogo era filiado a CBD e contratou por toda parte, no Uruguai, Argentina e Europa. Grandes jogadores. Valdemar de Brito e Leônidas, do Penarol e
San Lorenzo, Patesko, do Nacional do Uruguai, Silvio Hoffman, do Marseille, enfim era a própria Seleção Brasileira, do goleiro ao ponta esquerda, com os
vieram do exterior e os que estavam mesmo em
que
"General
Severiano", que antes pertencia ao Botafogo e agora é da Vale do Rio Doce ou de alguém que
nao teve infância e deixa o mato crescer na úmca
área de lazer existente desde o Túnel Novo até o
Aterro.
Está explicado. Mas o caso é o deste ano, que
tem um regulamento esquisito, com dois campeões
de taça — também pode ser um campeão de tudo.
Daqui a alguns anos não será de todo fácil distinguir
quem foi campeão, No fim dá certo, segundo dizem.

nvicto, Verdão enfrenta São Paulo
São Paulo (AE) — Hoje, no Morumbi, a partir das 16 horas, será a
vez do São Paulo de Carlos Alberto
Silva tentar quebrar a invencibilidade do Palmeiras de Leão no Campeonato Paulista, em mais um grande clássico que poderá encher o estádio. A Federação Paulista de Futeboi não acredita em novo público superior a 100 mil pessoas como aconteceu na partida entre Coríntians e
Palmeiras, mas por precaução colocou à venda 112 mil ingressos. A dido São Paulo quer fazer do
retoria "Clássico
da Paz", para como
jogo
bater a onda de violência, nos estádios, e pede às duas torcidas para levar lenços brancos, a fim de acenar.
Entre as atrações do clássico estão o zagueiro Dario Pereira contra
seu ex-time, o São Paulo; o duelo dos
técnicos, que colocará Carlos Alberto Silva contra Leão, seu ex-jogador,
no Palmeiras; e Edu, novamente
ídolo da torcida palmeirense, enfrentando Bernardo, o volante sãopaulino que voltou à Seleção
Brasileira.
Carlos Alberto Silva, treinador
do São Paulo, garante que não orientara Bernardo ou qualquer outro jogador para acompanhar Edu em
marcação individual. Mas não esconde sua preocupação, diante da
grande fase do meia palmeirense:
no coletivo de sexta-feira, ele prepa-

rou a defesa para anular as tabelas
entre Edu e Neto, e também para
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meia, nas cobranças de escanteio.
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César, que tem entrado muito bem
durante as partidas e ganha nova
oportunidade desde o início. Se Edi"¦
-WBA
valdo renovar o contrato até hoje,
Paulo César será centroavante, WÈW mSÊÊÊMr
saindo do time o meia Flávio. Se
Edivaldo não acertar e ficar fora,
Paulo César entrara na pontaesquerda. Bobó tentará a primeira
vitória no São Paulo: até agora teve
dois empates.
No Palmeiras, que precisa vencer para não deixar a Portuguesa
deslanchar na liderança do campeonato, Leão preparou a equipe a fim
de jogar com cautela no meio de
campo e contra-atacar com rapidez,
à base de lançamentos de Edu e Neto para Gaúcho.
São Paulo: Gilmar; ZéTeodoro,
Adilson, Ivan e Ronaldo; Bernardo,
Raí e Bobó; Mário Tilico, Paulo César e Edivaldo (Flávio).
Palmeiras: Veloso; Edson, Toninho, Dario Pereira e Abelardo; Júnior, Gerson Caçapa e Edu; André,
Gaúcho e Neto.
Juiz: Dulcídio Wanderley
Boschillia.
Edu (em primeiro plano), um dos temores do São Paulo.
".':¦

Santos joga no ataque
contra o Santo André
Santos (AE) — O Santos jogará
no ataque hoje, às 16 horas, na Vila
Belmiro, por uma vitória de três
pontos sobre o Santo André. A promessa é do técnico Nicanor de Carvalho, que não se satisfez com a
atuação do time no empate (e vitória
nos pênaltis) contra o Guarani e
quer muito mais hoje. Sexta-feira última ele reuniu os jogadores, criticou o excesso de toque de bola e exiacerto nas finalizações.
giu mais
"Temos condições de fazer três
gols no Santo André, desde que joguemos com determinação e objetividade", comenta Nicanor, ao mesmo tempo em que o presidente Mipara
guei Assad convoca a torcida
encher a Vila Belmiro: "Os santis-

tas têm obrigação de lotar o estádio
para dar mais força aó time". Tuíco,
contundido, depende de teste.
O Santo André joga pela reabilitação, vindo de derrota em casa para o Bragantino, por 2 a 1, e o técnico
José Carlos Serrão poderá reforçar
o meio campo com um "quadrado"
para tentar o gol em contra-ataques.
Santos: Sérgio; Heraldo, Davi,
Luís Carlos e Vladimir; César Sampaio, Sócrates e Juninho; César Ferreira, Edilson e Tuíco (Cipó).
Santo André: Tonho; Careca,
Adilson, Servilho e Carlão; Luiz Antônio, Rizza, Edvaldo e Miltinho;
Edelvan, Carlos Alberto Silva e Beto
Andrade (Neomar).
Juiz: Antônio de Pádua Salles.

América empata com o Volta
Rio (AG) — O América pretendia
iniciar ontem, na Gávea, sua recuperação, já que a campanha no primeiro turno foi péssima. Pura ilusão: pelo
que mostrou na estréia, sua participação no segundo turno não promete
muito. O time não foi derrotado pelo
Volta Redonda porque o oportunista
Vagner fez o gol de empate e o resultado ficou no 1 a 1. Roberto assinalou
o gol do Volta Redonda.
América — Paulo Victor, Dedé,

Antônio Carlos, Alexandre e Galvão
(Carlos Henrique); Josenilton, Augusto (Felipe) e Pedro Paulo; Paioma, Vagner e Valmir. Volta Redonda
— Roberto Dénis; Manu, Denimar,
Roberto Silva e Valtinho; Elson, ViIas e Betinho; Russo (Botelho), Roberto (Darci) e Claudinei. Juiz —
João José Loureiro, auxiliado por Aldemir Barreto e Luis Antônio Baldi.
Renda - NCZ$ 534,00 — 267 pagantes.
Cartão amarelo — Roberto Silva.
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As partidas da rodada

São Paulo (AE) — Os jogos deste domingo pelo Campeonato Paulista começam
logo cedo, às 11 horas, quando o Juventus recebe o Guarani na rua Javari, na capital. O
time da casa precisa da vitória, não apenas
vem de derrota por 3 a 1 para a Porporque
tuguesa, mas também pela péssima campanha que cumpre no campeonato, dividindo
atualmente o último lugar do grupo II com o
São Bento. Também, o Guarani precisa reagir, pois nesta semana caiu para o quinto lugar na chave. João Paulo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque. Jorginho,
ex-Grêmio, que estreou mal contra o Santos
(empate com o a 0 e derrota nos pênaltis);
pode começar jogando no lugar de Tosin,
contundido.
A tarde, quando a grande atração será o
clássico São Paulo x Palmeiras no Morumbi, todos os jogos começam às 16 horas. O
Coríntians apenas treina, encerrando os
preparativos para o jogo de segunda-feira,
contra o São Bento, em Sorocaba, na estreia
do técnico Palhinha.
Juventus x Guarani — Juventus: Cossa; Jairo, Carlinhos, Carlão e Robinson; Luís Antônio, Betinho e Carlos Alberto; Claudinho,
Toninho e Silva.
Cuarání: Marcos Graça; Valmir, Vitor
Hugo, Pereira e Alberis; Charles, Tosin
(Jorginho) e Boiadeiro ( Pedrinho Maradona); Tato (Mário), Washington e Cilinho.
Juiz: Paulo Eduardo Pereira.
Internacional x Catanduvense — Internadonal: André; Valdemir, Edivaldo, Pecos e Chi-

na; Daniel (Manguinha), Gustavo e Eduardo; Silvinho, Machado e Gilcimar.
Catanduvense: Raul; André, Fr.ulo Sérgio;
Flecha e Fia vinho; Mastrillo, Amaral e Cabé; Marcinho, Roberto Cearense e
Mirandinha.
Juiz: Oscar Rodrigues de Godói.
Novorlzontlno x América — Novorizontino:
Wilson; César, Pinella, Márcio Santos e Vaidir; Rubinho, Amado e Fia vinho; Fabiano,
Adalberto (Júlio César) e Ditinho Souza
(Edmilson).
America: Barbiroto; Edmann, Roberto,
Mauro e Flávio; Demétrio, Alberto e Márcio Florêncio; Gil Catanoce, Roberto Carlos
e Cleomar.
Juiz: Osvaldo Santos Ramos.
Noroeste x Ferroviária — Noroeslc: João
Carlos (Genaro); Luis Antônio, Modesto,
Maurício Cosin e Paulo Mendes; Fonseca,
André e Doni (Anilton); Leia, Ronaldo Marques e Marquinho.
Ferroviária: Narciso; Sidney, Paulão, Rosa
e Marachi; Helinho, Donato e Meinha; Toquinho, Valdo (Nenê Valente) e Volney.
Juiz: Nilton Carlos Buznello.
Mogi Mirim x XV de Piracicaba — Mogi
Mirim: Alexandre; Ederson, Cardoso, Manoel
Fernando e Maínho; Humberto, Nilo e Vaimir (Ney); Marcelinho, Soares e Helder.
XV lie Piracicaba: Eduardo: Gerson, Biluca,
Vavá e Rubem Furtembach; Airton, Paulo
Marques e Ramon; Carlinhos Barbosa e
Marquinhos (Márcio Fernandes).
Juiz: João Massoneto.

Lusa em perigo em
Bragança Paulista
São Çaulo (AE) — A Portuguesa, invicta e líder
no grupo II, e na classificação geral do Campeonato
Paulista, corre perigo hoje à tarde no interior. Joga
em Bragança Paulista, contra o Bragantino. que
subiu este ano para a Primeira Divisão e esta surpreendendo: divide o quinto lugar da chave com o
Guarani e vem de boa vitória fora de casa no meio
da semana (2 a 1 sobre o Santo André, no ABC).
Além de Biro-Biro, contundido, a Lusa joga
desfalcada também do zagueiro Eduardo e do meia
Lê, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.
O técnico Jair Picerni espera contar com o volante
reserva Márcio Araújo (gripado, depende da revisão médica) a fim de reforçar a marcação no meio
de campo, ao lado de Capitão.
Embora jogue em casa, também o Bragantino
se mostra preocupado, temendo principalmente as
deslocações do goleador Toninho, e o técnico Wanderley Luxemburgo treinou muito a marcação no
meio de campo. Mas seu time terá o reforço da torcida, que esta eufórica com a campanha e promete
lotar o estádio para incentivá-lo.
Braganlmo: Paulo César; Gil, Jandilson, Ney e
Biro-Biro; Souza. Ivair e Zé Rubens; Valmir, Cláudio Gaúcho e Luis Muller.
Portuguesa: Sidmar; Chiquinho, Vladimir, Henrique e Luciano; Capitão, Márcio Araújo (Catatau) e
Toninho; Jorginho. Bentinho e William.
Juiz: José de Assis Aragão.

Classificação
São Paulo (AE) — A classificação do Campeonato Paulista está assim:
Grupo I
1) —Internacional
16
2) —Novorizontino
14
13
3) — Mogi Mirim
4) —Catanduvense
12
Ferroviária
12
América
12
11
7) — União São João
8) — XV de Piracicaba.... 10
07
9) — XV de Jaú
Botafogo
07
06
11) —Noroeste
Grupo II
1) — Portuguesa
26
2) —Palmeiras
25
3) — São José
23
21
4) — São Paulo
5) —Guarani
19
Bragantino
19
7) —Coríntians
16
14
8) — Santo André
Santos
14
10) —¦ Juventus
09
09
São Bento

Pontos
Pontos
Pontos
Pontos
Pontos
Pontos
Pontos
Pontos
Pontos
Pontos
Pontos
Pontos
Pontos
Pontos
Pontos
Pontos
Pontos
Pontos
Pontos
Pontos
Pontos
Pontos

Obs: Não estão computados os pontos/do jogo
União São João x Botafogo, disputado neste sábado
à tarde.

Belém, domingo, 30 de abril de 1989
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De técnico novo e reforçado
Grêmio tem um jogo decisivo

^

TelÍ(aoceiitro)Tcompetóncia reafirmada.

Campeão pelo Fia, Telê
prova a sua competência
Rio (Sport Press) — Um minuto antes do árbitro Aloisio Viug
apitar o fim do jogo, o técnico Telê Santana saiu do túnel, protegido por dois seguranças, porque
não conseguia mais ver o campo,
devido ao grande número de pessoas que se colocavam na linha
lateral do gramado. O presidente Márcio Braga, ao seu lado, com
uma faixa de bicampeão da Taça
Guanabara, esperava o momento de homenagear o treinador.
Quando o juiz apitou, Telê ergueu
os braços e sorriu. A torcida do
Flamengo gritava o seu nome, ele
se virou para a arquibancada e
acenou. Neste momento, todas as
dúvidas sobre a sua capacidade
como técnico estavam desfeitas.
no
Fez um excelente trabalho "fuFlamengo e comprovou que
tebol bem jogado é aquele em que
a bola rola de pé em pé. Solto, alegre, criativo", como costuma definir a sua maior paixão.
E o Flamengo contra o Vasco foi exatamente isso. Não só
nesta partida, mas em toda a Taça Guanabara. A emoção deste
técnico; que chegou a ser rotulado de "pé frio" após perder duas
Copas do Mundo, era muito grande. Não só pelos gritos da torcida,
mas também porque depois de 20
anos ele voltava a ganhar um titulo no Rio — o último foi em 1969

pelo Fluminense. Na verdade, o
Flamengo conquistou este campeonato invicto e jogando um futebol de alto nível:
Para mim, não basta o titulo. Sou um técnico diferente. O
gosto é vencer com uma equipe
como essa do Flamengo, com todos os jogadores jogando bonito,
sem violência.
Na goleada do Flamengo sobre o Nova/Cidade por 8 a 1, os
torcedors voltaram a pedir "Telê
Santana na seleção". Mas ele recusa esta possibilidade. Embora
não deixe de falar sobre este assunto principalmente porque
comprovou mais uma vez que o
título conquistado pelo Flamengo premiou o futebol arte, que ele
tanto defende:

Vacaria (Sport Press) - Edinho e
Jandir, que deixaram o Fluminense,
estrearão no Grêmio, que neste domingo, no estádio Alto da Glória, fará um jogo decisivo com o Glória, que
este ano disputou pela primeira vez o
Campeonato Gaúcho eíoi a sensação.
Outras atrações que o Grêmio apresentará serão o treinador Cláudio
Duarte e o lateral esquerdo Hélcio,
que também estrearão.
Com um novo time, o Grêmio, que
também mudou de técnico, tentará
não só se classificar para o quadranguiar decisivo do segundo turno, como para o exagonal final. Para poder
alcançar o seu objetivo, o Grêmio não
terá outra opção, a não ser de ganhar
a partida, para não depender de outros resultados.
No segundo turno, o Grêmio é o
segundo colocado do grupo B, com oito pontos ganhos, e na classificação
geral, se encontra em quarto lugar,
com 21 pontos. O Glória, também do
grupo B, lidera o segundo turno, com
nove pontos. Na soma geral de pontos,
é o líder, com 26 pontos, já.garãntindo para o hexagonaí final. O jogo será iniciado às 15h30m.
Times: Glória - Gasperin- Zé Roberto, Chimbica, Vladimir e Vilmar;
Edmilson, Branco e Jair; Áureo, Geraldo e Edmundo.
Grêmio-Mazaropi; Alfinete (Fábio), Luís Eduardo, Edinho e Hélcio;
Jandir, Cuca e Cristóvão; Almir, Kita e Paulo Egídio.
Outras Partidas - A última rodada do segundo turno do Campeonato
Gaúcho terá mais três partidas neste domingo, todas decisivas para a
classificação dos clubes, tanto para o
quadrangular desta fase, quando para o hexagonaí final. Os jogos, todos
com início previsto para às 15h30, serão os seguintes: Aimoré x Santa
Cruz, no Cristo Rei, em Pelotas; Caxias x São Paulo, no Centenário, em
Caxias do Sul; Pelotas x Novo Hamburgo, na Boca do Lobo, em Pelotas;
e Passo Fundo x Juventude, no Vermelhão da Serra, em Passo Fundo.
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Vitória e Flu
decidem na Bahia

AMERICANO X FLUMINENSE
BANGU X FLAMENGO

Campeonato Goiano Campeonato Sulmatogrossense
Vila Nova
x
Goiânia Ubiratan
x Comercial/PP
x
Dourdense
Ceres
x
Anapolina Naviraiense
x
Easa
x
América Sidrolãndia
Quirinópolis
Novo Horizonte x
Gianini
Itumbiara Cassilandense x
Santa Helena x
x
Operário
Atlético Aquidauana

CAMPEONATO
PARAENSE/89
EM SANTA IZABEL
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IZABELENSE
X
SANTA ROSA
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Classificados, Cruzeiros e
Atlético cumprem a tabela

Dario estréia no Tiradentes

Campeonato Paranense Campeonato Potiguar
Pinheiros
x
Foz Alecrim
x
ABC
Operário
x
Platinense Baraúnas
x,
América
Maringá
x
Londrina
Cascavel
x
Apucarana Campeonato Maranhense
9 de Junho
x
x
Moto Clube
Toledo Sampaio
União BandeiraHte
x
Iguaçu Caxiense
Maranhão
Pato Branco x
Hmuarama
Campeonato Piauiense
x
River
Campeonato Paranaense piauí
Avaí
x
x Marcílio Dias Paissandu
4 de Julho
Ararangua
x
Figueirense Comercial
x
Parnaíba
Chapecoense x
Joinville
Blumenau
x
Criciúma Campeonato Sergipano
x
Sergipe
Hercílio Luz x
Brusque Vasco
Próspera
x
Ferroviário
. Campeonato Amazonense
Campeonato Baiano Rio Negro
x
Nacional
Vitória
x
x
América
Fluminense P Solimões
x
Libermorro
Catuense
x
Bahia Peiiarol
Campeonato Pernambucano Campeonato Matogrossensc
Sport
x
Cáceres
Central Mixto
" í»< x
x
Dom Bosco
Santa Cruz Sinop
. Sete Setembro x
América
x
Paulistano Independente X B. do Garças
x
União
Atlético
x
íbis Jaciara
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Edinho (segundo da dir. para a esq.), um dos novos reforços do Grêmio.

O dia em que os jogadores
brasileiros resolverem ganhar aiguma competição na base da violência ou do chutão, vão quebrar
Belo Horizonte (Sport Press)
disparadamente, os melhores tia cara: Nosso estilo é técnico. O
— Atlético e Cruzeiro apenas mes mineiros.
time do Flamengo, por exemplo,
cumprirão tabela neste domingo
No estádio JK, em Andradas,
terminou esse primeiro turno
Campeonato Mineiro, quan- o Atlético defenderá a liderança
pelo
sem ninguém
cartão
punido pelo
do enfrentarão Rio Branco e
isolada, ao enfrentar o Rio Branamarelo ~ou vermelho. A minha
América, respectivamente. Já
co que foi dirigido por Palhinha,
orientação para os jogadores é
Salvador (Sport Press) —Viclassificados matematicamente agora no Coríntians. O time de
que eles devem disputar o Jance tória e Fluminense decidirão nesentre os oito primeiros, Atlético e Andradas vem cumprindo exceem
roubar a bola_ej.ão—té domingo, às 17 horas, na Fonte
pensando
Cruzeiro só estão aguardando o lente campanha, com
em fazer falta
Nova, o primeiro turno do Camoctogonal final. Tudo indica que chance de se classificar grande
para o
peonato Baiano. O vencedor já eseles decidirão o título, pois são, octogonal final. Atualmente,
é o
tara garantido para a fase final.
Caso se verifique um empate neste domingo, haverá um jogo exSantos e Internacional, que tinha
Brasília (Sport Press) — O irtra. Vitória e Fluminense estão
encerrado
a sua carreira, voltará
Dário, conhereverente e folclórico
em igualdade de condições, cada
"Dada
a jogar futebol. Ele fói contratado
Maravilha",
como
cido
'Peito de Aço" e "Beija-Flor", agoum com três pontos ganhos.
pelo Sobradinho para dar mais exTimes: Vitória - Robinson;
ra treinador, estreará neste dominperiência ao time no restante do
Campeonato Brasiliense. Mas o
Dema,
Edinho, Beto e Luciano;
go pelo Tiradentes, que enfrentará
Sobradinho não ficará só em NilPlanaltina, no estádio "Mane
Paulo Martins, Bigu e Paulinho;
son Dias e poderá contratar CafuGarrincha", na segunda rodada do
Benji, Ronaldo e Marquinhos.
ringa, ex-Fluminense e que
segundo turno do Campeonato
Fluminense-Jorge; Itamar,
recentemente foi campeão do II
Brasiliense.
Ubiraci, ArgeueRivaldo; Zelito,
Mundialito de Sêniores. Cafuringa
Ivan, Formiga e Ademir Lobo;
demonstrou interesse em jogar no
Sobradinho - Nilson Dias. anQuirino, Arildo e Baiano.
tigo centroavante do Botafogo,
futebol brasiliense.
A outra partida deste dominpela última rodada do quaforangular do primeiro turno do
¦1 f^TiT§i_s$fji íTS : ;'| iiTTal '¦'¦ Campeonato Baiano será entre
Catuense e Bahia, no estádio "Antônio Carneiro", em Alagoinhas. O
Bahia era o grande favorito para
Mineiros
Eis os jogos programados pa- Goiatuba
x
conquistar o primeiro turno, mas
ra este domingo, 30 de abril de
disputou o quadrangular com
1989, pelo Brasil, segundo informa Campeonato Brasiliense
..que terá, porém, Ademir.
Careca, desfalque do Cruzeiro..
uma reserva, já que a principal
x
Planaltina
a agência noticiosa Sport Press: Tiradentes
foi poupada para a Taça LibertaGuará x
Sobradinho
x
Brasília
dores da América.
Campeonato do Rio Taguatinga
Bangu
x
Ceilândia
x
Flamengo Gama
Nova Cidade x
Botafogo
Americano
x
Fluminense Campeonato Capixaba
NESTE DOMINGO
E. do Norte
x
Porto Alegre x
Olaria Desportiva
O. e Progresso x
Rio Branco
4
DA
TARDE,
CAMPEONATO CARIOCA
x
Ibiraçu
Campeonato Paulista Guarapari
x Santo Antônio
São Paulo
x
Palmeiras Colatina
Juventus
x
Guarani
Bragantino
x P. Desportos Campeonato Cearense
x
Tirandes
Santos
x
Santo André Ferroviário
Inter Limeira x Catanduvense
Mogi Mirim
x XV Piracicaba Campeonato Cearense
Noroeste
x
América
x
Ferroviário Guarani/S
x
Calouros
Novorizontino x
América Quixadá
Campeonato Mineiro Campeonato Paraense
Cruzeiro
x
x
Santa Rosa
América Izabelense
Caldense
x Democrata/GV
Alagoano
Flamengo
x Democrata/SL Campeonato
x
Cruzeiro
Rio Branco
x
Atlético CRB
Esportivo
x
x
ASA
Vila Nova Ferroviário
Uberlândia
x
CSA
Tupi S. Domingos x
Penedense
Capelense
x
CSE
Campeonato Gaúcho Comercial
Glória
x
Grêmio
Pelotas
x N. Hamburgo Campeonato Paraibano
Passo Fundo x
Juventude Botafogo
x
Treze
Caxias
x
x
Guarabira
São Paulo Nacional/P
x
Santa Cruz
Aimoré
x
Santa Cruz Nacional/C

fe#**% fff ?g. ^B»^V%^BPÍM

'*

*~.**^^m«mmmmL%A+mmm*â*a.JtM,4-M~.

LIBERAL AM
FAZENDO RÁDIO PARA TODOS

sexto colocado, com 15 pontos
ganhos.
No Mineirão, o Cruzeiro, vicelíder, terá pela frente o América,
que precisa vencer, para continuar com chance de se classificar. Com 13 pontos ganhos está na
briga pela vaga entre os oito primeiros. O Cruzeiro jogará desfalcado de Careca que cumprirá
suspensão, já que na partida anterior foi expulso contra o Vila
Nova.
A sétima rodada do returno
do Campeonato Mineiro será
completada com quatro jogos, todos importantes pela classificação ao octogonal. Serão eles:
Flamengo x Democrata-SL, em
Caldense
x
Varginha;
Democrata-GV, em Poços de Caldas; Esportivo x Vila Nova, em
Passo; e Uberlândia x Tupi, em
Uberlândia.
Os jogos deste final de semana estão mantidos, apesar da decisão do STJD da CBF que
determinou o ingresso do Pouso
Alegre na Primeira Divisão do
Campeonato Mineiro deste ano,
no lugar do Democrata-GV, que
voltará à segunda divisão. Mas
depois, a competição poderá sofrer uma grande reviravolta.

Debate sobre a
Loteca no COB
Rio (Sport Press) - Com a presença
das mais importantes personalidades
do
esporte, entre dirigentes de entidades
classistas, clubes e federações, será realizado na próxima terça-feira, 2 de maio,
às 10 horas, na sede do Comitê Olímpico
Brasileiro (rua da Assembléia, 10 - grupo 3.211), um amplo debate sobre a nossa distribuição dos recursos da Loteria
Esportiva.
Entre os presentes estará o deputado Aécio de Borba, presidente da Confederação Brasileira de Futebol de Salão,
e autor do projeto, que destinará ao esporte 30 por cento da renda bruta de cada teste da Loteria Esportiva, sendo 20
por cento para o futebofe 10 por cento para os esportes amadores.
O evento, promovido pela agência noticiosa Sport Press, terá a presença, ainda. de representantes de todas as
entidades beneficiadas pelo projeto, inclusive aquelas que, por sugestão do jornalista José Dias.
Entre estas entidades estão o FAAP,
que estará representado por Wilson Piazza; o Sindicato dos Treinadores de Futeboi, presidido por Flávio Costa; a
Associação dos Treinadores, que tem na
presidência Orlando Peçanha; o Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio de Janeiro, que terá presente seu presidente,
o ex-zagueiro Gaúcho, e Associação Brasileira de Cronistas Esportivos, presidida por Sérgio Carvalho, editor de
Esportes do "Diário Popular", de São
Paulo.
Todas estas entidades, juntamente
com a CBF, passarão a ter direito a um
percentual da arrecadação da Loteria
Esportiva, de acordo com o projeto do deputado Aécio de Borba (PDS-CE). Além
dele, participarão dos debates desportistas Álvaro Melo Filho, conselheiro do
CND; André Richer, representando o Comitê Olímpico Brasileiro; os presidentes
das federações do Rio e de São Paulo,
Eduardo Viana e Eduardo Farah; o vicepresidente da CBF, Alfredo Nunes e o diretor de futebol, Eurico Miranda (Ricardo Teixeira, por compromisso
anteriormente assumido, não podeiá
comparecer) e o deputado Márcio Braga, ex-presidente do Flamengo e membro da Comissão de Esportes da Câmara
dos Deputados, além de Osvaldo Fraga,
chefe do Departamento de Loterias da
Caixa; Simão Brayer, diretor-presidente
da Racimec, e presidentes de federações
e confederações.
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Belém, domingo, 3Q de abril de 1989

5 à

Mesmo abusando da violência, s
Remo
é
derrotado
Amapá
pelo
rWmm Nunes
¦¦i\

"Sapatos altos'7 no
clássico de amanha
de mudanças.

Bicolores e cruzmaltinos
devem preparar os sapatos de
seus jogadores para o clássico
de amanhã, no Mangueirão. É
o primeiro do Campeonato Paraense Profissional da temporada de 89. A época está para
sapato de tacões altos. Quando
escrevemos sapato, queremos
dizer chuteira. Antigamente
não havia chuteiras adaptadas
para terreno alagado, escorregadio. Os tacões eram fixos,
baixos. Mesmo assim, havia
jogadores
"sapatos" que providenciavam
para atuar na chuva, em campo coberto de lama.
Nós, por exemplo, no tempo de
inverno jogávamos com chuteira com tacões altos, com
uma trava horizontal colocada,
na frente, na parte do solado
perto do bico. Isso para conseguir maior equilíbrio em terreno escorregadio. Eram feitas
sob encomenda, num sapateiro
particular. Hoje, tudo é mais
fácil. Chuteira moderna vem
num estojo, com jogos de tacões, para terreno seco e alagado. Esses tacões podem ser
mudados antes ou durante o jogo, de acordo com o estado do
gramado. No verão, não há ne-

O
cessidade
campo seco exige tacões baixos, para facilitar a movimentação dos jogadores, em lances
velozes.
A época em Belém é de
chuvas prolongadas, alagando
todo o Estado. Até fim de maio
não há terreno seco no Pará.
Quem pensar em campo seco
entra pelo cano. Se parasse de
chover hoje e amanhã, o terreno de jogo do estádio do Mangueirão poderia apresentar
condições razoáveis. Mas, dificilmente não choverá em Belém nesses dois dias. A meteorologia prevê chuvas para o período entre hoje e segundafeira, com poucas horas de sol.
Isso vem afirmar que Paissandu e Tuna Luso Brasileira vão
disputar o clássico num terreno elameado. No caso de chover durante a partida, então o
jogo será num terreno alagado.
Esse o motivo porque os dois
clubes devem adptar as chuteiras de seus jogadores para terreno pouco firme. Caso contrario, não haverá equilíbrio dos
atletas dentro de campo. As
chuteiras modernas facilitam
a tarefa dos jogadores.
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Zé Augusto acertou e joga

Problemas idênticos
Os times de Paissandu e
Tuna, para o jogo de amanhã,
enfrentaram o mesmo problema. Os tunantes já disputaram três
jogos e o Paissandu dois, sem
conseguir, no entanto,
apresentar boa noção de conjunto. Os treinadores dos dois
times ainda não tiveram o
tempo suficiente para
conseguir dar às suas equipes

noção de equipe.
Dentro
dessa filosofia, aliás acertada, Moraes (Paissandu) e
Macedo (Tuna) não alteram
a formação de seus times para o jogo
desta tarde, de grande importância para ambos os
clubes, principalmente para
a agremiação lusa.
melhor
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Pinheirense não resiste ao
Vila Nova e sofre goleada

AMAPÁ CLUBE 0 x 2
REMO
Estádio Augusto Antunes
— Vila Amazônia

Fim da
novela
Fim da novela
Paissandú-Zé Augusto. As
duas partes entraram em
acordo e o meio-campista
. vai assinar novo contrato,
com duração até o final da
temporada de 89. Foi um
resultado esperado. O clube precisa do jogador para
disputar o certame deste
ano e o profissional precisa
do Paissandu para firmar
mais seu prestigio dentro e
fora do Pará. Além do
mais, o passe de Zé Augusto pertence ao clube alviazul. Também não pode jogar por" outro clube no
campeonato local, pois já
atuou pelo Paissandu. Portanto, prevaleceu o diálogo
entre as duas partes

Com dois gols anotados no
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primeiro tempo, o Remo venceu o <gffl
em
amis2
a
0,
Clube
Amapá
por
toso realizado ontem à tarde, em
Macapá, no esVila Amnazônia,
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tádio "Augusto Antunes".
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minutos, escorando de cabeça o Jjnr
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1
comer cobrado por Tiago. Dois
marcava
o
Remo
minutos depois,
seu segundo gol, em lance identico ao do primeiro. Pedrinho cobrou escanteio e Luizinho das
Arábias testou, sem chances para
Dida. O Remo dominou o jogo e
ainda teve um gol anulado pelo
ÈJÈt
v~r[a|f:';
árbitro, que marcou mão na bola __F_il_5x do atacante Bebeto.
O Amapá, apesar de criar
'.'- -XJí'W*'^____¦¦
boas situações de gols, apelou ___H8__!_Swl^^w%,-1'>''¦ '^"'^«_l8ÍS_w^0HBÍ^ife^l^9__________cl___i _r
Jorgimuito para o jogo violento.
nho Macapá e Luiz Otávio sairam
contundidos e, em princípio, segundo o médico Corintho Silva,
são problemas para o jogo de
quarta-feira, diante do Tiraden£t______SHi!g>>?J->jE!jmB^^JrffiffiW^-Plla—H
tes, pelo Campeonato Paraense.
No segundo tempo, o jogo
caiu muito de rendimento, uma
vez que Remo e Amapá passaram
-' 'T:3i_iMI_M^_llPWft
a fazer substituições. Ainda assim, o Remo perdeu inúmeras
chances, através de Tiago, Ro- Luizinho das Arábias, autor de um dos gols do Remo.
berto Tadiello, Paulo Verdun,
Gledston e Chico Monte Alegre.
Este, inclusive, testou uma bola
na trave. O Amapá foi apático e
não conseguiu converter em gols
suas poucas chances.

•Gols — Primeiro Tempo: Chico
Monte Alegre, aos 37 minutos, e Luizinho das Arábias, aos 39 minutos.
Amapá Clube — Dida (Carvalho); Zé Preta, Fuzil (Gilberto), Reginaldo e Gilmar (Neivaldo); Vicente,
Perivaldo e Vasconcelos (Sarará);
Jucá (Rodolfo), Sené e Waldir.
Remo — Wagner (Edson Cimento); Paulo Verdun, Chico Monte Alegre, Luiz Otávio (Tonho) e Pedrinho
(Fofão); Edgar, Bebeto (Neném) e
Paulo de Tarso (Gledston); Tiago,
Luizinho das Arábias e Jorginho
ssddfgfvRoberto Tadiello).
Juiz — Carlos Guilherme, auxiliado por Emilton Cardoso e Clemildon
Almeida.
Renda — NCz6 5. 240,00.

rebote da zaga do Pinheirense e
Quebrando a invencibilidade gi marendo de cabeça.
sem chances para Beto.
disparou
do time de leoaraci, o Vila Nova
NoVila
o
tempo,
No segundo
final
do jogo, os dirigentes
0,
No
4
a
Pinheirense,
o
por
goleou
va continuou a mandar no jogo.
em jogo realizado ontem, no está- Aos 30 minutos, com o Pinheiren- do Vila Nova contestaram a rendio "Jarbas Passarinho", em se perdido, o Vila Nova marcou da, que foi de NCz$ 3.136,00. SeCastanhal. O Vila Nova começou seu
havia mais de 3 mil
quarto e último gol na parti- gundo eles,
a construir sua vitória ainda no da. Laércio
aproveitou de um pessoas no estádio.
se
primeiro tempo, quando fez 3 a 0,
numa goleada iniciada aos 6 minutos, quando Dorval deu um giro
VILA NOVA 4 x 0 PINHEIRENSE
sobre seu marcador e centrou,
Passarinho — Castanhal
Jarbas
se
Estádio
com o zagueiro Alexandre
Gols — Primeiro tempo: Alexandre contra, aos 6 minutos, Renato, aos
atrapalhando e marcando contra.
15, e Regi. Segundo tempo: Laercio, aos 30 minutos.
O Pinheirense ainda buscou o emVila Nova — Capuxo; Zeca, Donda, Darinta e Roll; Ivo, Regi e Laercio;
na
bolas
três
pate, tendo chutando
Dorval
(Gil Corrêa), Renato (Bira) e Luiz Carlos.
trave, através de Paulinho, Sergi— José Maria Cunha.
Técnico
nho e Manelão. O Vila Nova auPinheirense —Beto; Róbson (Lucivaldo), Alexandre, Marcelo e Mauro;
mentou para 2 a 0, aos 15 minutos,
Nhoca, Serginho ( Edson) e Paulinho Oliveira; Paulinho, Manelão e
num centro de Luiz Carlos para
Amauri.
'.
...,,,
Técnico — China.
Renato, que, após passar por Ale„ i- *
Juiz — Fernando Sérgio Castro, auxiliado por Antônio Carlos Batista
xandre e Marcelo, marcou o se..
Cunha.
da
,..
Dantas
Gilmar
Pedro
,j..,
e
Monteiro
ao
seu
J
chegou
"""
gundo gol. O Vila
Renda — NCz$ 3.136,00. — Público — 1.568 págantes.i
terceiro gol aos 35 minutos, em
Cartões Amarelos — Zeca, Darinta, Luiz Carlos e Ivo, do Vila Nova.
outra boa jogada de Dorval pela
Remeio
campista
o
direita, com

Árbitros farão testes na terça-fei
A Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol (CEAF) da Federação Paraense de Futebol (FPF) selecionou os 17 árbitros paraenses que se
submeterão a testes de aptidão física
e regras de futebol, na próxima terçafeira, na Escola Superior de Educação Física do Pará (ESEFPa). Os testes serão realizados sob a coordenação de Aúlio Nazareno, presidente da

Comissão Brasileira de Arbitragem
de Futebol (Cobraf), cuja chegada a
Belém está prevista para as 13 horas
da próxima terça-feira.
Os testes de aptidão física será
realizado às 14 horas, enquanto os testes de regras de futebol está marcado
para as 20 horas. Logo em seguida,
Nazareno fará uma palestra sobre
arbitragem.

Os árbitros relacionados para os
testes são Antônio Macedo de Oliveira, Manoel Francisco de Oliveira, José Maria Dias, Dagoberto José da Silva, Fernando Sérgio Castro, João Batista Padilha Duarte, José Pedro Potiguará, Josias Moraes dos Santos, Lenilson Pedro Paulo de Alcântara, Osvaldo Amador da Silva, Santino Dias
Filho, Roque José Gaia Pombo, Fran-

cisco José Nunes de Lima, Luiz Júlio
Lima, Mauro Gilberto e Paulo Sérgio
Melo. Na possibilidade de faltas, deverão ser chamados para os testes
Antônio Nelson, Samuel Luz Filho e
Antônio Carlos Batista Monteiro.
Segundo Domingos Neto, presidente da CEAF, os seis primeiros árbitros dos testes serão incorporados
ao quadro nacional da COBRAF.

Futebol Internacional

Ingleses lembram suas vítimas

ABC, time campeão de 79

ABC, 36 anos de fundação
Futebol pelada vive, em Belém, mum mundo a parte, sob
regras próprias. E um mundo,cujo acesso é fácil para quem
gosta de futebol como laser. O
ABC Atlético Batista Campos —
é um dos mais tradicionais clubes peladeiros de Belém. Foi
fundado em 11 de abril de 1953,
mas a comemoração dos 36
anos e conquista do Peladão his-

tórico (1 ano) será feita hoje,
quando a diretoria do ABC reúne veteranos e jovens, ao mesmo tempo homenageando
elementos da imprensa esportiva de Belém. Agradecimentos
do colunista pelo convite recebido. Uma das atrações da programação será a apresentação
do time do ABC que jogou em
1979.

Campeonato suburbano tem
decisão de 88, hoje, no campo do
Paissandu. Jogam Coríntians Paraense e Boaventura para apontar
o vencedor da temporada do ano
passado. A partida será à tarde, sob
a fiscalização da Federação Paraense de Futebol. A pobreza de campos
de futebol em Belém, para jogo menores, é tanta que a FPF só pôde
programar a decisão de 88 quase no
meio do ano de 89.0 Coríntians Paraense é do bairro do Marco, enquanto o Boaventura pertence ao
bairro de Canudos. Na preliminar,
pela terceira e quarta colocações, jogam Cruzeiro x União. E uma boa
pedida para quem gosta de futebol
amador, cujo destaque é a garra e
o espírito de luta dos jogadores.
A solenidade comemorativa
do 4o aniversário de fundação da Federação Paraense de Desportos, dia

9 de maio entrante, acontecerá na
sede Olímpica da Tuna Luso Brasileira, na avenida Almirante Barroso, com início às 21 horas. A entidade
amadorista preparou um programa
especial para essa noite, quando serão entregues diplomas e troféus aos
vencedores de várias competições.
O colunista recebeu convite para
participar desse evento.
• O Campeonato Paraense de Futeboi será mantido dentro do figurino
aprovado pelo Conselho Arbitrai no
inicio da temporada. A proposta da
presidência da FPF, para suspender
a competição devido o período de
chuvas foi registrado pelo CA por
unanimidade. Dessa maneira, a tabela será cumprida. Quem não tiver
campo em condições, joga no terreno do adversário. Mas, se houver
equil i brio na programação, a competição prosseguirá sem problemas.

Londes (UPI) - Os 95 torcedores do
Liverpool mortos há duas semanas, na
pior tragédia esportiva na GrãBretânia, foram lembrados ontem em
uma ceremônia culminada pela comovente interpretação por crianças do hino do time e por um sermão onde foi
ressaltada a necessidade de segurança nos estádios.
Entre as milhares de pessoaas que
compareceram à Igreja Anglicana de
Liverpool estavam a pnmeira-ministra
Margaret Thatcher e seu marido Denis, o duque e a duquesa de Kent, jogadores do Liverpool e suas famílias,
além de mil e trezentos parentes das
vítimas de Sheffield.
Uma multidão se concentrou no lado de fora da igreja — muitos vestiam
encharpes do Liverpool e do Everton,
time que joga na mesma cidade, a 338
quilômetros a noroeste de Londres.
A cerimônia ocorreu um dia após
a condenação de 14 torcedores do Liverpool a três anos de prisão, por terem
que. Em 1985, maparticipado da briga
tou 39 pessoas no estádio de Hillsbourough, na cidade de Sheffield (240
quilômetros ao norte da capital inglesa), no último dia 15 foi a pior de toda
do esporte britânico.
a história
"torcedores
atrasados, muitos deles
sem ingresso, tentaram entrar no estádio para assistir à semifinal do Campeonato Inglês de Futebol, entre
Liverpool e Nottingham Forest. Apolícia, com medo de que pessoas pudessem morrer no empurra-empurra,
abriu um portão de quase cinco metros

de altura, liberando a multidão para
um setor já lotado das arquibancadas. _
Vários torcedores foram prensados <
contra o alambrado de metal que sepa- ra as arquibancadas do campo, morrendo asfixiados. A idade média das
vítimas era de 25 anos. Outras 169 pessoas ficaram feridas.
Durante a cerimônia, o líder da
Igreja Livre, dr. John Newton, disse que
a melhor homenagem aos mortos seria a melhoria da segurança nos estádios de futebol, muitos deles
há mais de 70 anos.
construídos
"Eles foram asssistir a um jogo em
um claro dia de primavera, jamais sonhando que entrariam no vale escuro
da morte", disse, pedindo a Deus"que
não os deixe caminhar sozinhos neste
vale".
O momento de silêncio foi quebracriança cantando
do pela voz de uma "You'll
never walk
o hino do Liverpool.
alone" ("Você nunca caminhará sozinho"), escrito em 1945 por Richard RodHammerstein, para o
gers e Oscar
musical "Carousel", e popularizado 22
anos depois por Gerry Marsden and the
Pacemakers.
«...
•
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Marsden e uma série de outros arapós
a
a
canção
tistas regravaram
morte de 53 pessoas no incêndio no estado de Bradford, em 1985. Paul Vitimas de Sheffield, lembradas neste último sábado.
Mccartney fará o mesmo agora, para
levantar fundos paia os familiares das
vítimas de Sheffield.
O livro de pêsames pelos mortos
inclui uma mensagem do papa João
Nápoles, Itália (UPI) — O bra- que o Nápoli tivesse mais um dia
Paulo II.
sileiro Alemão, ex-Botafogo, mar- de descanso antes da final da Cocou ontem o único gol do Nápoli na pa da UEFA, na próxima quartavitória sobre o Verona, em partida feira, contra o Stuttgart, da Alemãválida pela primeira divisão' do nha Ocidental.
tanec, Bazdarevic e Zo. Vujovic; Campeonato
A vitória do Nápoli foi presenItaliano de Futebol.
Susic, Zl. Vujovic (cap.) (Brnovic).
ciada por quase 56 mil torcedores.
foi
antecipada
A
partida
para
Bélgica derrota Tchecos/ováqula — Em Bruxelas, a seleção da
Bélgica derrotou por 2 a 1 a Ichecoslováquia, em partida válida peBarcelona, Espanha (AFP) — cerebral.
Io grupo 7 europeu de classificação
Uma fonte próxima ao CO em
Um
1990.
futebol
de
de
o
mundial
porta-voz da Clínica Quiron de
para
Os gols da Bélgica foram marca- Barcelona, onde se encontra hos- Paris, que preferiu manter n no
dos por Degryse, aos 29 do primei- pitalizado o presidente do Comitê anonimato, havia indicado hoje
ro tempo, a aos 31 do segundo. A Olímpico Internacional (COI), que o estado de saúde de SumaTchecoslováquia marcou seu único desmentiu formalmente ontem ranch era mais grave do que ofigol através de Luhovy, aos 40 da que Juan Antônio Samaranch te- cialmente se indicava, já que teria
nha sido vítima de um derrame sofrido um derrame cerebral.
primeira etapa.

Nápoli vence o Verona

França eliminada da Copa
Paris (AFP) — A França, semifinalista dos últimos dois mundiais de futebol, empatou com a
Iugoslávia em 0 a 0. em Paris, e foi
eliminada do Mundial de 1990, em
partida válida pelo grupo 5 da zona européia de classificação.
Escalação das equipes: França — Bats;, Sonor, Boh, Battistone e Amoros (cap); Blanc, Sauzee,
Durand (Cocard) ePerez; Xuereb
(Deschamps) e Paille. Iugoslávia
— Ivkovic; "Stanojkovic, Hadzibegic, Jozic e Spasic; Stojkovic, Ka-

Clínica desmente derrame
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Sem contrato, Zé Augusto atuará garantido por um seguro

Papão j oga com o time completo

Com a presença de Zé Augusto
praticamente assegurada — ele jogará garantido por um seguro, cujo valor não revelou —, e sem fazer qualquer mistério, o treinador José Amaral definiu, após o treino coletivo realizado ontem pela manhã, no estádio
"Leônidas Castro", o time do Paissandu que enfrenta a Tuna Luso Brasileira, amanhã, no Mangueirão: Samuel; Paulinho, Nad, Ricardo e Renato, Zé Augusto, Mazinho e Assis;
Gilberto, Dadinho e Paulo Sérgio. Para o banco de reservas o treinador bicolor já relacionou o goleiro Afonso e
os jogadores Ronaldo, Cézar, Paulo
Cruz e Ednaldo.
Enquanto isso, a cartolagem bicolor tentava, neste último sábado, minimizar a crise surgida na sexta-feira
passada, no rastro de um entrevero
entre o jogador Izael e o presidente do
Departamento Autônomo de Futebol
bicolor, Miguel Pinho, que inclusive
renunciou ao cargo. ^'Está havendo
maisol, Geraldo Rabelo, que ainda na
sexta-feira ameaçava abandonar o
departamento, caso se confirmasse a

renúncia de Pinho. "Isso vai ser superado com a conquista de três pontos
contra a Tuna, e talvez até motive
mais a própria torcida", disse Rabetanto
Io. Ele afirmou, também, que
Miguel Pinho quanto Izael "já estão
de cabeça fria", mas que, se Pinho se
afastar do futebol do Paissandu, ele
também sai.
Renovação — Muitos fatos contraditórios vêm marcando a renovação de contrato do cabeça de área Zé
Augusto com o Paissandu, que até ontem pela manhã não havia assinado
com o clube bicolor. Inicialmente, o
jogador afirmou que apenas seu procurador, Aderson Lobão, trataria do
assunto. Ontem pela manhã, na Curuzu, Zé Augusto admitiu que também
conversará com os dirigentes do Paissandu sobre a renovação de seu contrato. Indagado sobre a possibilidade
do seguro que os dirigentes do Paissandu estão fazendo gara que ele jogue contra a Tuna nao ficar pronto,
ele hesitou em afirmar se joga ou não,
se limitando a dizer que "o seguro fica pronto até a hora do jogo".

>

Assis (à dir., disputando uma bola com Jorge), uma das estrelas do Paissandu.

Nad: "jogo para ganhar"

Nad: desafio a Argeu.

iu»;jM).i.|ni-! .1. i . i.
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"Eu
jogo duro na bola e sempre entro para ganhar o primeiro lance do jogo", diz o zagueiro Nad, do Paissandu,
indagado sobre a fama que tem de intimidar os atacantea adversários com
faltas. Ao mesmo tempo em que está
otimista em relação ao jogo de amanhã, contra a Tuna Luso Brasileira,
Nad não deixa de reconhecer que o time
do Paissandu ainda não está no melhor
de sua forma técnica.
No entender de Nad, a falta de entrosamento com os novos jogadores que
vieram para o clube bicolor, principalmente com o zagueiro Ricardo, seu
companheiro no miolo de zaga, também vem dificultando o bom rendimento do time alvi-azul. "Eu joguei muito
tempo junto com o Ademilton e nós já
estávamos entrosados, e isso facilitava
meu desempenho".
Sobre as declarações do centroavante Argeu, da Tuna, um dos artilheiros do campeonato deste ano, de que já
conhecia "as manhas do Nad" e que teria facilidade em enfrentá-lo, o zagueiro bicolor rebateu com um desafio: "lssoéo que ele fala, vamos ver dentro de
campo". Na hipótese do cabeça de área
Zé Augusto não jogar amanhã contra a
Tuna, Nad diz que o time será prejudicado, pelo fato de "já estarmos entrosados com o Zé".

Zé Augusto, que jogará sob seguro.
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Paulo Sérgio dando combate a Ednaldo, no treino bicolor.

ema, dúvida da Tuna para o clássico
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Argeu (à esq., de camisa), num lance do treino de ontem da Tuna.

Izabelense e Santa
buscam reabilitação
Lutando pela reabilitação, depois
de dois tropeços consecutivos — quando
perdeu para o Pinheirense, por 2 a 1, e
para o Clube do Remo, por 2 a 0 —, o
Izabelense volta a campo neste domingo, para mais uma partida pelo Campeonato Estadual. Hoje, o adversário
do Izabelense será o Santa Rosa, de
leoaraci, em partida a ser realizada no
estádio "Edilson Abreu", em Santa Izabel, com início previsto para as 16 horas. O Santa Rosa, a exemplo do Izabelense, também joga em busca de recuperação, depois de ser derrotado, por 2
a 0, pelo Independente, mesmo jogando
em leoaraci.
Como jogará sob o calor de sua torcida, o Izabelense é o favorito. O técnico Carlos Alberto, que não fez qualquer
alteração no time, quer o alvi-rubro
com a iniciativa de jogo. "A ordem sufocar o adversário. Tomar todo espaço
do campo para chegar à vitória.
Marquinhos, muito embora seja
centroavante, está confirmado para a
ponta esquerda do Izabelense, enquan-

:'•", J-

'

¦

'Se o time
jogar aplicado taticamente como fez no treino
deste sábado, é meio caminho
andado para ganhar o Paissandu, nesta próxima segundafeira". A declaração é do técnico da Tuna Luso Brasileira, José
Maria Macedo, que após o treino
coletivo de ontem de manhã,
realizado no estádio "Francisco
Vasques", definiu o time que entra jogando contra o Paissandu,
amanhã à tarde, no Mangueirão, no primeiro clássico do
Campeonato Estadual deste
ano: Ronaldo Oliveira; Jango,
Charles, Marreta e Claudiomiro; Benivaldo, Dema (Vicente)
e Joari; Merica, Fernando Lasálvia e Argeu.
O meio campo Dema é a única dúvida do treinador tunante.
No treino coletivo de ontem de
manhã, ele voltou a sentir uma
contusão na virilha e deixou o
gramado se queixando de dores
no local. Se Dema não puder jogar, Vicente, que o substituiu no

coletivo, será seu substituto. O
zagueiro Marcelo e o ponta esquerda Lupercínio, mesmo participando do coletivo pelo time
reserva, afirmaram que não
têm condições físicas de entrar
jogando amanhã. Lupercínio,
provavelmente, ficará no banco
de reservas — que será defindo
na recreação de hoje de manhã,
no Souza —, enquanto o zagueiro
Marcelo está praticamente fora
do clássico.
Prêmio — Uma vitória sobre o Paissandu, no clássico de
amanhã, valerá a cada jogador
da Tuna um prêmio de NCz$
200,00. "Esse é o bicho que foi estipulado, mas pode aumentar
em caso de vitória", disse o diretor de Futebol da Tuna, Raimundo Almeida. A novidade no treino de ontem, no Souza, foi o zagueiro Passine, que veio do XV
de Piracicaba, de São Paulo, para um período de testes na equipe tunante, a exemplo do meiocampista Geninho.

•

Claudiomiro otimista
r

to no meio de campo o treinador manteve Jorge Maracanã, que só jogou meio
tempo diante do Remo. Nunes, ex
-goleiro da Tuna, será o titular no gol do
Frangão.
No time do Santa Rosa, não existe
novidades. O treinador Fernando Carioca, no coletivo desta última sextafeira, no "Abelardo Condurú", confirmou que manterá o time que vem iogando. Carioca ainda lamenta a falta
de sorte da Pantera da Vila no jogo em
que perdeu para o Independente. "Dominamos o jogo e acabando perdendo a
partida. Para domingo (hoje), quero
ver o Santa Rosa jogando com vontade
de ganhar. Ninguém vai jogar bonitinho. O importante é faturar três pontos
na tabela", acresentou Carioca, certo
de vencer o Izabelense em seu próprio
domínios.
Na preliminar, com início previsto
para as 14 horas, Izabelense e Santa Rosa jogarão pelo Campeonato de Juniores, com arbitragem de José Ribamar
Araújo.

IZABELENSE x SANTA ROSA
E 'adio Edilson Abreu — 16 horas
Juiz — A ser sorteado entre João Batista Padilha Duarte, Manoel
Francisco de Oliveira e Roque Gaia Pombo.
Izabelense — Nunes: Dudé, Haroldo, Carlãoe Carlinhos; Nam, Jorge
Maracanã e Sidney; Wiísinho, Almir e Marquinhos.
Técnico — Carlos Alberto.
Santa Rosa —Paço; Nonato, Baiaco, Geovanni eTodi; Nena, Tarciso
e Zé Carlos; Zequinhola, Beto e Leandro.
Técnico — Fernando Carioca.
~'h»?.*Kti;
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No futebol, a incumbência de criar as jogadas de gol
é dos jogadores de meio campo e ataque. Amanhã, no clássico contra o Paissandu, o time tunante não fugirá à regra, mas também tentará armar suas jogadas de ataque
através de um jogador cuja
função básica é defender, a
despeito do que não se furta
das jogadas de linha de fundo: trata-se do lateral esquerdo Claudiomiro, que ano passado realizou sua melhor partida justamente contra o
Paissandu, quando chegou
várias vezes à linha de fundo
e ainda deu conta de marcar o
ponta direita bicolor.
Já como titular da lateral
esquerda tunante, Claudiomiro acha que a equipe está bem
e tem condições de vencer o
"Nós vamos
jogo de amanhã.
esperar o Paissandu em nosso campo e sair nos contraataques", antecipa o lateral
tunante. Ele adianta ainda
que irá explorar sua principal
característica, que é apoiar o
ataque. "O esquema de cobertura já está armado para
que eu faça as jogadas de linha de fundo.
Revelado pelo time de"ju-
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Claudiomiro: otimismo.
niores da Tuna, o magro
Claudiomiro, que lembra fisicamente o também lateral esquerdo Luís Florêncio, que
atuou pelo Clube do Remo, luta para repetir, no futebol
profissional, o mesmo sucesso alcançado na categoria inferior, na qual também atuou
pelo Flamengo, do Rio de
Janeiro.
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Luciano Oliveira
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O artista plástico Luciano Oliveira coloca
em prática um projeto ousado: pintura em casco de canoas. Canoas verdadeiras, com dimensoes em torno de 3,5m, novas ou usadas. A idéia,
que surgiu há dois anos, está cada vez mais ganhando contornos reais, embora Luciano não
esteja com exposição planejada. Nos símbolos
gráficos pintados nos cascos, nota-se a influência dos conhecimentos adquiridos sobre culturas indígenas, resultado da sua ligação com o
Museu Paraense Emílio Goeldi — para onde
trabalha como artista gráfico — embora a pintura de Luciano não esteja limitada a uma temática.
Apesar de já haver participado de salões
— ganhou o Prêmio Aquisição
no Arte Pará de
1986 —, há três anos Luciano Oliveira se distanciou dás telas e dos desenhos para se dedicar
às artes gráficas, estando trabalhando, atualmente, para instituições como o Museu Goeldi. Porem, o envolvimento com outros tipos de
materiais artísticos que não fossem telas continuou a correr paralelamente: há aproximadamente seis anos atrás, Luciano esteve
envolvido em um projeto, junto com os também
artistas plásticos P.P. Conduru e Luiz Laguna,
que envolvia materiais como couro de cobra e
madeira. Os planos, no entanto, não foram concretizados, pois os três se dispersaram. Há dois
anos, Luciano teve a idéia das pinturas em cascos de canoa. A idéia contou com o apoio de Guilherme de La Penha, ex-secretário estadual de
Cultura e hoje diretor do Museu Goeldi. No Museu, Luciano entrou em contato com pessoas
que foram importantes para o desenvolvimen•to
de seu novo projeto, como o pesquisador
norte-americano Darrefl Posey. Alem disso, foi
válido para o artista plástico os muitos cartazes que fez para exposições indígenas e congressos de etnobiologia, acontecidos no MPEG,
e"Mebengokrê".
as exposições que ajudou a montar, como a
Pintura corporal
Por que escolher um objeto como a canoa
trabalhar em cima? Luciano explica que
para
"houve,
de minha parte, um certo desencanto
no fato de se trabalhar na Amazônia com telas
e tintas estrangeiras, quando aqui temos recur-,
sos e materiais naturais. Sempre o desenho é
a pintura vãp ter a ver — o convencional não
é ruim — mas a própria forma da canoa já é
um elemento de composição, além do seu casco servir de suporte para a pintura".
Algumas poucas pessoas sabiam do projeto de pintura em danoas anteriormente e, entre elas, alguns artistas plásticos, como a irmã
de Luciano, Dina Oliveira, que gostou da idéia
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Carlos Eduardo Novaes
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Rara Luciano, a
própria forma da
canoa já é um
elemento de composição

:'|1_'__FjS

.

:

pM_g''

dela", diz. Quanto às cores, as mais utilizadas
são tijolo e preto. Para o trabalho não ficar limitado aos índios e lembrar um pouco o cabocio da região, são colocadas, em alguns
detalhes, cores vivas como vermelho, azul ou
amarelo.
Luciano considera sua obra como um misto de pintura e objeto, pois suas canoas sãq
reais, fabricadas em Mosqueiro, e chegam a ter
a dimensão de 3,5m cada. A primeira em que
começou a trabalhar tinha acabado de ser feita e nem chegou a ser usada, ao contrário das
outras duas — que formam o trio inicial da produção de Luciano — compradas posteriormente. O artista plástico quer desenvolver seu
e sugeriu a ele que á levasse a púbJico._,'Parti^.prjojeto sem ter data determinada para alguma
"eu
_„i.. _.__,._,» diz
a\„ Luciano
t .,_,-—
cularmente"'—
achei a sifS .possível exposição. Além:<fas-três já prontas,
estão boa, porque a canoa tem uma forma tão' Luciano finalizou uma outra canoa, desta vez
§ onita e nunca foi utilizada em artes plásticas uma miniatura, não navegável, com apenas
dessa maneira. Sendo assim, haveria até o ris- l,5m. Mais tarde, adianta, deverão surgir novas
co de que algum outro artista ficasse tentado composições em cima do tema: um dos desa utilizar a idéia". Nos cascos, Luciano procu- membramentos de sua idéia é trabalhar com
ra retratar as pinturas corporais indígenas, que canoas seccionadas ao meio ou até em peque"não
precisa ser explicitamente a pintura do nas
partes, variando, assim, o tamanho de suas
"telas".
peito do índio. Eu mostro uma forma abstrata

Em sua sétima individual Geralk Teixára apresenta trabalhos de sua fase atual

Descobertas de novas técnicas

If^twf'---';
Sempre buscando
coisas novas,
Geraldo Teixeira
não se preocupa
com um tema, pois,
para ele, o ato
de pintar já
é um tema
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no ano passado, quando expôs também no Rio de Janeiro, na Galeria de Arte
Ibeu. Em 1979, quando partiçipa do III Salão Marantiense de Artes-Plásticas,
em São Luiz (MA), o artista recebe o
prêmio
aquisição deprimeiro
sua carreira.
Ao participar do IV Salão
Estado do Rio de Janeiro,
em 81, recebe prêmio 24 de
agosto.
Participação

R

eunindo quinze obras em técnica
mista, o artista plástico paraense
Geraldo Teixeira apresenta a exposição Exercício de Pintura, cuja vernissage será dia 3, às 20 horas, na
Galeria Theodoro Braga, Centur. A mostra, que
oferece trabalhos produzidos na fase mais recente do artista, poderá ser apreciada até o dia
17 de maio e a galeria fica aberta à visitação
pública de 9 às 12 e de 15 às 21 horas.
Sem uma temática definida, 'Exercício de
Pintura' apresenta quadros que lembram (na
forma) a fase anterior
de Geraldo Teixeira, deO tema a ser axiornominada por ele 'janelas'.
dado, diz Geraldo, "não me preocupa muito
atualmente: o ato de pintar, para mim, já é um
tema"."mas
Para ele, o artista não trabalha uma
idéia
em cima de uma boa superfície". As
obras apresentadas nesta exposição, sua sétima individual, foram produzidas em técnica
mista, onde o artista manuseia materiais diversos como areia, massas (vários tipos) e cola-

0 último engarrafamento

Das pricipais coletivas
que participou —¦ foram
mais de quarenta —
destacam-se a Mostra Nacional de Artes, realizada
em 75 no Rio de Janeiro; na
Galeria Aliança Francesa,
em 76 (São Luiz, MA); Coletiva ARPA - Artistas Paraenses -, em (Belém, PA) e Projeto Argens com sarrapilheira.
co íris, na Galeria M.F, de Andrade, Funarte,
Sem rótulos
(Rio de Janeiro), ambas em 78; Treze Anos de
O título da mostra registra bem essa nova Arte de Belém, na Galeria Angelus (Belém,
fase de Geraldo Teixeira, que envereda por ex- PA); Coletiva Visual Verde, (Campina Grande,
variadas. Sem rotu- PB) e 18 Artistas Paraenses - Feira de Cultura
perimentos com técnicas
lar seu trabalho — "porque bitola, me limita Brasileira (São Paulo, SP), ambas em 83; Comuito" —, Geraldo explora em suas telas as co- letiva SBPÇ, na Galeria Theodoro Braga, em
res regionais, habilmente tiradas do dia-a-dia 84 (Belém, PA); IV Salão Arte Pará, na Galedo belenense. "Vivo sempre em busca de coi- ria Arte Liberal, em 85 (Belém, PA); Salão de
sas novas para o meu
trabalho", garante ele, Inverno, na Galeria Theodoro Braga, (Belém,
acrescentando que "todo artista plástico tem o PA) e Projeto Ver-o-Pará - Igreja Santo Alexandireito de desenvolver sua criatividade, sem dre (Belém, PA), ambos em 86; e Arte Carnavai, no Museu da Universidade Federal do Pará
perder sua individualidade".
A primeira individual de Geraldo Teixeira (Belém, PA), VI Salão Arte Pará, na Galeria
foi realizada na Galeria Eney Santana, em São Arte Liberal (Belém, PA) e 44? Salão ParanaenLuiz (MA), em 76. Dois anos depois expõe na se (Curitiba, PR), ambas em 87. No ano pasGaleria Angelus, no Teatro da Paz, em Belém. sado participou da Mostra Verão e do VII Salão
A terceira individual foi em São Paulo, em 80, Arte Pará, realizados na Galeria Romulo Maiona Galeria do Teatro Lira Paulistana. Em 82, rana (Belém, PA), da coletiva Artistas Paraenmostra suas obras novamente em Belém, na ses, na Galeria Álvaro Conde (Vitória, ES) e do
Galeria Angelus. A primeira individual reali- Encontro Internacional das Amazônias (Mazada na Galeria Theodoro Braga, do Centur, foi naus, AM).
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9:30 de uni dia qual-quer de dezembro de
São1989. Nada que tenha
quatro rodas se mexe sobre o
asfalto da noa das Laranjeiras,
ônibus, carros, caminhões formam uma longa tripa metálica a perder de vista. O trânsito
carioca torna-se a cada dia
mais caótico. Desta vez, porém, estão exagerando: há 18
minutos não avanço um metro
{sequer. Sair para trabalhar vai
se transformando num exercicio de paciência digno de monges orientais. Amaldiçôo as
mães que descarregam os filhos em fila tripla na porta das
escolas; os caminhões que
descarregam mercadorias
ocupando meia rua; os sinais
obsoletos e os guardas de trânsito que se limitam a soltar o
apito no verde e no vermelho.
Uma espécie de trilha sonora
para motoristas cegos.
Às 10:15 o repórter-aéreo
da rádio JB-AM informa que o
congestionamento da Zona
Norte únia-se ao da avenida
Brasil e os dois marchavam
juntar ao da Zona Sul.
para se Pode
desligar o carro —
disse a loura do Monza vermelho na pista de subida (estamos lado a lado, eu na pista de
descida) — a cidade, enfim,
vai engarrafar geral.
Sua informação não me
surpreende.
Algum dia isso iria
acontecer — respondi. — Você
acha que ficaremos aqui para
o resto da vida?
A loura não precisou responder. Notei a presença de
ambulantes serpenteando entre os carros a vender água e
biscoito. Mal sinal. Assim como os urubus só voam baixo
quando há carniça, a chegada
dos ambulantes é augúrio de
horas de congestionamento.
Alguns motoristas liam jornais. Outros, retomavam o romance interrompido no congestionamento aa véspera.
Muitos aproveitavam para
adiantar o trabalho. Uns poucos mordiam seus sanduíches,
merenda trazida de casa para
a fome dos engarrafamentos.
A rotina das retenções desenvolveu hábitos nos seus freqüentadores. O dono de uma
Brasília, onde se lia o cartaz:
"Vende-se" fechava negócio
com um pedestre. O pedestre,
dono de uma agência, se especializara em comprar carros
nos engarrafamentos. Dependendo da pressa do motorista
e do tamanho do congestionamento, conseguia preços bem
abaixo da tabela.
Ao meio-dia, o repórteraéreo confirmava a união dos
engarrafamentos: a cidade inteira estava parada. Logo as
autoridades reuniam-se a portas fechadas procurando uma
saída de emergência. Durante
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-anos ninguém
procurou uma"
saída. Agora, até as de emergência estavam bloqueadas.
Os ambulantes subiam e des-1
ciam a ma, anunciando a paralisaçãó total no trânsito do
Rio de Janeiro. Que faremos?,
"motorisperguntavam-se os
tas.
Eu vou para casa almoçar — disse o cidadão do Escort, à minha frente, que tinha
saído do prédio às nove horas
e às 13:10 não fora além do seu
jornaleiro da esquina.
Ele simplesmente largou o.
carro, fechado no meio da rua
e se mandou para casa. Me
pus a refletir sobre o grave
problema social criado com os
carros apodrecendo no congestionamento: mais de 100 mil
guardadores ficarão sem ter o
que guardar.
As 15 horas o diretor do
Detran convocou uma cadeia
de rádios e tevês para anunciar o que todos nós já sabiamos: o governo do Estado não
tem como desatar o nó que se
estende por toda a cidade. E
como um comandante de barco naufragando, clamou aos
motoristas: "Abandonemseus
carros". O que se seguiu foram
cenas de forte emoção. Muita
gente se despedindo de seus
carros, em lág4mas. Outros,
recolhendo peças e acessórios
de valor. Alguns recusavam-se
a abandoná-los: "Iremos juntos até o fim". Centenas de motoristas decidiram ir ao Palacio do Governo em passeata.
Isso é'uma humilhação
— gritei. — Motoristas só devem fazer carreatas.
Anoitecia quando sugeri a
Judith, a moça do Monza vermelho, que fôssemos jantar na
pizzaria em frente. O manobreiro, distraído, pediu-me a
chave do carro, para estacionar.
Ele já está estacionado
no congestionamento — disselhe apontando para o meio da
rua.
Os carros não sairiam
nunca mais do lugar. Perguntei a Judith o que pretendia fazer com o seu.
Vou botar uns vasinhos
de planta no capo, umas trepadeiras saindo da mala e umas
jardineiras nas janelas. E
você?
Pretendo transformá-lo
num bangalô. Sempre quis ter
um lugarzinho onde passar os
fins de semana.
À meia-noite pagamos a
conta e nos despedimos. Quando nos vemos novamente?
Qualquer dia desses.
Agora somos vizinhos — disse
ela.
Ao chegar em casa, após
longa caminhada, tomei conhecimento do motivo daquele congestionamento terminal:
um Fusca sem gasolina dentro
do túnel Rebouças.
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ARTE/ESPETÁCULOS - CADERNO DOIS

Horóscopo

Um prato
sofisticado
nórdico

ARIES (de 21/03 a 20/04) Regente:
Marte. O Sol está entrando na sua segunda casa, que simboliza os bens materiais,
as propriedades, o patrimônio e tudo p
mais de mie uma pessoa se cercajparaylver confortavelmente. E a casa dengueza. Também é relacionada com todos os
mundanos, desde as artes abs•atas ao gosto pela boa mesa. . .
Erazeres
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TOURO (de 21/04 a 20/05) Regente;
Vênus. O Sol está entrando na sua primeira casa, que simboliza a própria personalidade, seu conjunto de tendências pessoais, enfim, tudo o que o define eomo
fase, você nao se confunde
pessoa. Nesta
a locomouva
quanto ao seu desejo. Você é seu
destino.
que determina a direção do

1

GÊMEOS (de 21/04 a 20/05) Regente:
Mercúrio. O Sol está entrando na sua
o
décima-segunda casa, que simboliza
carma, as dificuldades que se apresenao
tam para ser superadas, visando
E o chamado
ea
aprendizado
"inferno astrar.purificação.
Esta fase ensina a humildade, que não é baseada na covardia,
mas na atitude adulta de respeitar as leis
naturais.

CÂNCER (de 21/06 a 22/07) Regente:
Lua. O Sol está entrando na sua décimaesperanprimeira casa, que simbolizano a futuro,
os
ça, o pensamento projetado
amigos, a liberdade, o inesperado, a novinão
ainda
futuro
dade. Lembre-se que o
existe, e que apesar das estatísticas, o
que vai acontecer pode ser uma surpresa.
(S\
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LEÃO (de 23707 a 22/08) Regente:
Sol. O Sol está entrando na sua décima casa, que simboliza a montanha que galgamos pelo nosso sucesso e realização na vida. Representa a nossa obra, o que vai
restar ae nós no mundo após a nossa partida. De certa forma, vivemos enquanto
viver a nossa obra. Podemos ser quase
imortais.

Peixe oslo com molho
de mostarda:
•
para a sra. Dona ,:¦
Mendonça e a cocadinna
Renatinha Melão
?
degustarem na
- 750
paulicéa
de
e de filé
peixe, sal e pimenta
do-reino
2 gotas de adoçante ^^
1 coffiet.de sopa de
suco de limão,
1 xícara de leite
desnatado, 1/2 xícara
de suco de tomate, ^
1/2 xícara de caldo
de galinha, 60 g de
cebolas em rodelas,
60 g de pimentão em
rodelas, 2 colheres
de chá de mostarda
seca. Temperar o peixe
com sal, pimenta-do-remo,
adoçante e suco de
limão. Colocar
os filés num pirex
e deixar descansar.
A parte fazer um molho
com os outros
ingredientes menos
a mostarda. Levar ao
fogo até ferver.
Adicionar a mostarda
cobrir os filés com
esse molho e assar em
forno lento até amaciar.
Etiqueta: normalmente
a mulher não faz seu
pedido, nos restaurantes,
ao maitre ou ar garcon.
Cabe a seu parceiro
fazê-lo. Mas se ela
conhecer melhor a
cozinha e o parceiro
for um paspalhao,
ela pode muito bem
fazer o pedido. Carta:
novamente repito. Em
elevador comercial
não tem etiqueta, sai
quem esta na frente,
tempo é dinheiro. Mas
no elevador social, a
mulher tem a preferência

t

VIRGEM (de 23/08 a 22/09) Regente:
Mercúrio. O Sol está entrando na sua nona casa, que simboliza a religião, a necessidade de crescer espiritualmente. Realizar através do amor e da comunicação, o
reencontro com o criador, de quem nos
separamos para começar nossa viagem
pela consciência da nossa
individualidade.

LIBRA (de 23/09 a 22/10) Regente:
Vênus. O Sol está entrando na sua oitava
casa, que simboliza a morte e também a
eternidade, os mistérios, o fim para um
novo começo, o sexo e as forças vitais que
habitam o interior da matéria. Pois é na
matéria que estão ocultos todos os mis.ténos. Ela e o véu que oculta a divimdade.
-—__r 1
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7-7

ar

-fcl^nW '11

-

1 *t—MmmT

1

ESCORPIÃO (de 23/10 a 21/11) Regente: Plutão. O Sol está entrando na sua
sétima casa. que simboliza tudo o que se
refere ao outro, ao complemento necessário ao equilíbrio e desenvolvimento de
qualquer ser humano. É o nosso relacionamento com o espelho, com alguém que
vai refletir o nosso brilho ou denunciar
nossa obscuridade. E associada ao
casamento.

SAGITÁRIO (de 22/11 a 21/12) Regente: Júpiter. O Sol está entrando na
sexta casa, que simboliza nossos dons e
habilidades, os recursos que utilizamos
cumprir nossas tarefas do dia-a-dia.
rrao período em podemos nos organizar,
no sentido de economizar tempo e enerela, para dar mais espaço às grandes reahzações da nossa vida.

8KS^>J
CAPRICÓRNIO (de 22/01 a 19/02) Regente: Saturno. O Sol está entrando na
nossa capaciquinta decasa, que simboliza
dade
criação, expressa no momento
em que repetimos no microsmo, nosso pequeno mundo, a ação da divindade que
nos inspira. Isto é, com fé e amor, dar
existência a algumas coisas onde nada
havia. E associada a filhos, arte e
romance.. __ .

AQUÁRIO (de 21/01 a 19/02) Regente: Urano — O Sol está entrando na sua
quarta casa, que simboliza o lar, a segurança emocional, o seio materno, a vida
doméstica, a mãe. os. hábitos e o sentido
de autopreservaçao. E a época do ano em
que você está mais afetado pelos acontecimentos do passado.

PEIXES (de 20/02 a 20/03) Regente:
Netuno. O Sol está entrando na sua terceira casa, que simboliza a comunicação, o
intelecto, a escrita e a fala, o ambiente
próximo (vizinhos, colegas, parentes) e
as pequenas viagens. É um período favorável para os estudos e à aprendizagem
em geral. Também é hora de relaxar e
brincar. Ser criança.

1

Belém, domingo, 3Q de abril de 1989
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Thrahim Sued
Aiguaçu para os ingleses
de um escapole de
Na Mini Semana Cultural Británi- quês", seguidas
sobremesa,
Na
Aiguaçu.
profiterolles.
foi
o
que.
ca, um jantar bem informal,
o governador em exercício do Paraná,
Entre os presentes, o cônsul da
sr. Ary Veloso e dona Vera, ofereceram
ao embaixador da Grã-Bretanha, sr. Grã-Bretanha e sra. Ronald Harrinson,
Michael John Newington e embaixa- os deputados Nestor Batista e Aragão
da
triz, a sra. Nina, bem discreta, num de Matos Leão e sra., o presidente
Fiep, sr. Jorge Aloisio Verber e sra., o
vestido de seda preto e branco.
da FAEP, sr. Paulo Carneiforam serNo menu bem simples
"coquilles st. Jac- presidente
e
sra. e muitos empresários.
ro
Ribeiro
entrada
de
vidas

Jearís floridos uma moda cafona
que está invadindo Hollywood

Roberto Carlos
aumenta cachet
para cem
O sr. Roberto Carlos decidiu incorporar
ao seu cachet os efeitos do prêmio Grammy,
o Oscar da Música. Reajustou o preço de suas
apresentações no exterior, cada show agora
vale a bagatela de US$ 100 mil. Antes custavam US$ 25 mil.
Brasileira de
ISÍa eleição da Associação"Comitê
MariDireito Marítimo, filiada ao
time International", foi conduzido o desembargador Severo da Costa, na presidência.
A associação vai realizar, brevemente,
juntamente com a universidade Cândido
Mendes (Centro) e seu diretório acadêmico,
um curso sobre a matéria de sua especialização.
O embaixador da Tchecoslováquia, sr.
Wladimir Gulla e sra. promoveram um jantar em ua residência: retribuições.

No Piaui
terras sem
conflito

Kim Bassinger divorcia e briga
pela posse de seus cachorros
+ A embaixatriz Diana Macedo Soares é uma das mais aplicadas alunas de computadores da
PUC.
+ Um divórcio dos mais tumultuádos o da atraente Kim Bassinger e seu marido, o industrial de
cosméticos Ron Britton. Eles não
brigam pelos milhões de dólares,
mas pela posse de dez cachorros e
gatos...
+ De um paulista que chegou
ao rio: "puxa, o Rio e café pequeno, em matéria de sujeira, buracos
e camelos em São Paulo". Ah, dona Nini, dona Nini, o que seria de
São Paulo, se não fosse a senhora.
+ O sr. e sra. Wanderley de Oliveira, convidando para o dia de
Mareia com Marcelo, filho do sr. e
sra. Nelson de Aguiar Mattos, em
Brasília, dia 18. Grato pelo convite.
+ Os jeans bordados e transados, uma moda cafona, é a grande
moda no momento em Los Angeles.
Aliás, esta moda foi a causa que levou os srs. Ivo Pitanguy Filho e
João Flávio Lemos de Moraes, a
montarem uma confecção desse
estilo em Hollywood.

+ A moda é a ditadura do bom
gosto.
+ Quem me convida para a
festa "Byblos des Neiges", em St.
Tropez na boite Cave du Roi é a
simpática Jacqueline Versir. Gratíssimo, amiga.
+ O jornalista Ricardo Boechat assume a coluna de Carlos
Swann terça-feira.
+ Até hoje o congresso não regulamentou a lei de psiquiatria na
China.
+ O professor Jorge Alberto
Costa e Silva, da academia Nacional de Medicina, será o primeiro
latino a dar um curso de psiquiatria na China.
+ Foi convidado a falar sobre
os métodos ocidentais no tratamento de distúrbios no cérebro de 20 a
20 de.agosto, nas cidades de Pequim e Xangai."Rick
Hunter", ins+ A série
contar com
vai
de
choque",
petor
uma celebridade. Sammy Davis
Jr., incarna um treinador de boxe
no último episódio difundindo nos
States, dirigido pelo próprio astro
dcTseriado, Fred Dryer.

O governador do Piaui, Alberto Silva, comemorando a previsão de que a
safra deste ano, vai repetir o mesmo número recorde do ano passado, de 1 milhão de toneladas, jamais conquistado
antes pelo Estado.
O governador assegura que a laranja piauiense tem 10% a mais de sucodee
20% mais açúcar, com a vantagem
que as terras do Piaui estão tranqüilas,
sem conflitos de posse... quem se habilita?
A professora Gercilga de Almeida,
prossegue até o fim de maio, com seus
cursos as quintas na Latira Alvim, em
razão do su. O tema dos speeches da
bicenprofessora é uma homenagem ao 'Paris,
tenário da Revolução Francesa:
Espelho dos Mistérios".
Amália Rodrigues — a maior interfado em todos os tempos, foi
prete do
eleita "personalidade do ano", na França. Esta distinção internacional foi anteriormente concedida a Michelle
Morgan e ao romancista Milan Kundera. Amália receberá este, título na embaixada de Portugal, em Paris

Paul McCartney

Affonso Romano cie Santanna

Sting e Raoni,
meus candidatos

Homenagem a Chico Mendes
WmMMMMMMMM^V
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Os melhores candidatos à Presi- nha Sting-Raoni, serei mais explícito.
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dência e a vice estão aí e ninguém Essa dupla é perfeita sob vários asi"
w r
quer ver. Chamam-se Sting e Raoni. pectos. Vejam bem: uma das maiores
Tenho-os visto em ampla campa- preocupações hoje é arranjar uma
nha nacional e internacional. Na úl- chapa de candidatos que representem
tima foto deles que vi, esta semana, o Norte e o Sul. Procura-se um canestavam com o Papa. Ora, ninguém didato do Nordeste e um de São Pauvisita o Papa, sobretudo nessa tempo- lo e vice-versa. Esta parece ser a
1.
..
aff^lHrada, se nao for candidato a alguma composição ideal. Pois até aí Stingao
mais
Raoni são imbatíveis. Nada
coisa.
¦'¦••¦•
•
E a visita ao Mitterrand? E a li- Norte que Sting e nada mais por baixo que um índio. E essa união tem ouderança política da Itália?
Paul MacCartney: novo disco em melo
Nao dá mais para negar. Quando trás vantagens: faríamos de vez a
Sting e Raoni aportarem aqui em associação com os Estados Unidos.
maio o PMDB não terá decidido ain- Há muito que transmitimos, via TV,
Flowers in the dust (Flores na sujeira),
da quais os seus candidatos. E de pou- os debates entre os presidenciáveis
o novo álbum do cantor e compositor Paul
somos
muito
e
há
americanos
será
que
co adiantará. A dobradinha
McCartney, o ex-Beatle pretende gritar tamCom
recebida pela galera e até por uma (moralmente) eleitores nas eleições
internacional de
bém a favor do atual movimento
conscientização ecológica — que, necessanamencomissão da Fiesp.
para a Casa Branca. Com Sting na
te, passa pelo Brasil. Com lançamento previsto paresolveríamos as quêsE há sinais concretos das inten- Presidência
como
ra o final do mês de maio, o disco é dedicado "How
fora. Dialogaríamos
lá
de
crédito
toes
um todo à Amazônia. E não é só. A música
ções dessa nova liderança.
igual, numa mesma
igual
de
para
Many Peqple" (letra, com tradução, publicada nesta
As últimas declarações de Sting
página), é dedicada ao líder sindical Chico Mendes,
foram definitivas. Nenhum cândida- língua.
nenhum deles
assassinado em dezembro do ano passado, em Xavantagem:
Outra
to falou algo mais tocante. ia roubar. O Sting já declarou
não
puri, no Acre.
que
Perguntaram-lhe por que havia se
dinheiro e o dinheiro
de
mais
precisa
Como se não bastassem esses gestos de boas inmetido nessa coisa de querer salvar não
pertence ao universo simbólico de
tenções. McCartney está exigindo que a gravadora
a Amazônia. Queriam saber o que es- Raoni.
nenhum deles tem
Também
EMl fabrique a capa do disco (no mundo inteiro)
perava ganhar com isto. Pois ele res- pinta de que almeja entrar para a
com papel reciclado: a preocupação do músico é
evitar que mais árvores sejam derrubadas. A exempondeu com uma fleuma que faria
Academia.
"Nainveja a São Francisco de Assis:
música pop
dizer: "Mas o Sting
pio de Paul McCartney, outros astros da
vai
Alguém
internacional estão realizando várias manifestações
da. Faço isto porque amo o Brasil". é ainda muito novo, mais novo que
com esta orientação ecológica. O maior incentivaO que há de comovedor nesse staCollor".
dor deste movimento é o cantor Sting, o primeiro
teman é o fato de que é um gesto de Fernando
Não tem importância, pode-se
a denunciar o extermínio dos índios na Amazônia
amor gratuito. Aliás, estou dizendo responder,
e a devastação da flora tropical, no final de novemo Raoni supre essa lauma tolice. Tbdo amor é gratuito. Is- cuna. Sting pois declarou
bro de 87, durante apresentações por cidades braem Raoque,
já
so é o que torna o amor bonito e dife- ni, encontrou o seu segundo pai.
sileiras, quando passou três dias na aldeia dos
Txucarramãe, no Parque Nacional do Xingu.
rente dos outros sentimentos. Pois o Teríamos aí a solução de vários comSting declarou-se totalmente seduziedipicos-polí ticos. Teríamos
Quando voltou ao Brasil, no ano passado, desdo pelo Brasil. Isto o coloca numa po- plexos
um vice
vez,
também,
sa
vez
com a turnê mundial da Anistia Internaciopela
primeira
sição de liderança imediata. Ele forte. Sabemos como os vice fracos
nal, Sting convidou para participar de seu show o
pronuncia essas palavras animadoras têm nos enfraquecido a todos. Raoni,
cacique Raoni. Em 89, o cantor voltou e participou
no exato momento em que os brasilei- o
do I Encontro das Nações Indígenas do Xingu, reatodos.
de
nós
e
de
Sting
grande
pai;
lizado em Altamira, no Pará. Antes do encontro, o
ros revelam-se exaustos de serem Pai-pajé, com uma vantagem: ele sacantor reuniu com o presidente Sarney, numa tenbrasileiros. Alguns americanos nacio- be fazer
ninguém.
como
tativa de conseguir a adesão do governo à criação
pajelança É uma aliança
naljstas poderiam alegar, como se fade um parque nacional incluindo as três reservas
Não há dúvida.
zia aqui na década de 50, que Sting
indígenas do Xingu, além de apoio oficial para a
que também pode ser chaestá vendido ao imperialismo brasi- política,
criação da Fundação Mata Virgem, com sede no Rio
de
na
moda,
está
mada,
como
pósde Janeiro. Em companhia dos caciques Raoni e
leiro. Mas ele poderia dizer como moderna: a fusão do que há de mais
Megaron, atualmente Sting está visitando vários
aquele brasileiro que ao voltar dos avançado e de mais tradicional.
países europeus.
Estados
Unidos
e
ser
acusado
de
estou
Muitos podem achar que
"vendido", respondeu: "Vendido, não,
Neste ano, no mês passado, pop stars como
E eu mesmo já nem sei.
Jerry Harrison, Peter Gabriel, Ánnie Lennox, enme ofereço de graça ao trust ame- brincando.
me
veio
intuição)
idéia
Mas
essa
(ou
tre outros, viajaram à União Soviética para partiricano".
ao ver a dignidade estampada nas fodo lançamento do álbum duplo
çipar
"Breakthrough",
Pois o Sting está aí, de graça, tos que vêm da Europa, onde Raoni
cuja finalidade é obter recursos para a implantação da organização ecológica "Greencom uma postura majestática ofusca
querendo salvar o Brasil. "Não,
ele quem esta por perto. A isto se soma
Alguém poderia alegar:
peace" naquele país. Pela primeira vez em toda sua
carreira, Lou Reed dedicou uma música ('The Last
está querendo salvar somente a Ama- a dignidade também do Sting.
Great American Whale") à ecologia, quando deixa
zônia . Mas não é verdade. Como disNuma época em que a dignidade
clara sua preocupação com a dizimação das baleias.
esta
britânica
se uma autoridade
e a ética não são muito encontradas,
alguns dias,
O grupo inglês Simple Mind lançou
"Salvando
"The ná
—
o índio, salva- encontrá-las em dois homens aparenStreet Fighting
semana
na Inglaterra, seu novo álbum,
'This
Your Land", cuia leYears1', e um compacto,
mos a floresta; salvando a floresta, temente tão díspares, mas tão comtra de uma"lamenta
das músicas, segundo afirmou o líder
nós salvamos todos".
plementares, faz com que projetemos
da floresta tropia-destruição
Jim Kerr.
Se vocês não estão percebendo neles as esperanças da tribo bastancal brasileira, as chuvas ácidas e a destruição da
ainda o alcance histórico da dobradi- te desolada.
camada de ozônio".
Wi"¦'¦

¦-'¦¦¦

'¦¦',:'\-f-'

-

HOW MANY PEOPLE
How many people stand in a line?
How many people never get the
Chance to shine?
If you can tell me,
rtígladylisten,
How many people have died:
One too many right now for me
I want to be happy
I want to be free
One too many right now for me
I want to see ordinary people
Living peacefully
How many people go for ride?
How many people never make ít
Through to the other side?
If you can tell me,
PU glady listen, .
How many people have cned!
One too many right now for me
I want to be happy
I want to be free
One too many right now for me
I want to see oridinary people
Living peacefully.
How many people will it take?
How many people for goodness sake?
How many people?
One too many,
How many people?
One too many right now,
How many people?
(Paul McCartney)

QUANTAS PESSOAS
Quantas pessoas estão na fila?
Quantas pessoas nunca têm a
Chance de brilho?
Se você tiver a resposta,
Gostaria muito de ouvi-la,
Quantas pessoas morreram?
Essa agora já foi demais para mim
Quero ser feliz
Quero ser livre
Essa agora já foi demais para mim
Quero ver pessoas comuns
Vivendo em paz
Quantas pessoas ousam se arriscar?
quantas pessoas nunca chegam lá?
Se você tiver a resposta,
Gostaria muito de ouvi-la,
quantas pessoas choraram?
Essa agora já foi demais para mim
Quero ser feliz
Quero ser livre
Essa agora já foi demais para mim
Quero ver pessoas comuns
Vivendo em paz
Quantas pessoas serão necessárias?
Pelo amor de Deus quantas pessoas?
Quantas pessoas?
Uma já é demais,
Quantas pessoas?
Essa agora já é demais
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página seja publicada
assunto
nosso País e dos
viagem.
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O Sr. Adriano Borges da Costa Filho entrega a Dom Alberto, em nome da Comunidade, uma plaqueta em prata dourada alusiva à homenagcm.
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O colunista, na qualidade de Presidente do Conselho da Comunidade, quando fazia a saudação
ao homenageado, Dom Alberto Ramos.

/
^____8_9_____hk.
Os casais Álvaro (Maria José) Coelho e Juarez (Renné) Simões durante o jantar no Hotel Equatorial.
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A Sra. Maria Cecília Reis entrega à aniversariante Sra. Laura Soarejs Paiva Lopes um belo bouquet de Rosas, em nome da Comunidade.
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O casal Comendador José (Rosa) Oliveira Mendes, as senhoras IIda Bastos, Laura Paiva Lopes, Eugênia Fernandes Gomes e Francisco Ribeiro França, durante o jantar de homenagem a Dom Alberto.
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Dom Alberto Ramos ao agradecer a homenagem que a Comunidade Luso-Brasileira do Pará
lhe prestou pelo seu jubileu de Ouro.

O Presidente do ( «nselho da Comunidade faz a entrega a Dom Alberto do Título de Benemérito do Conselho da Comunidade LusoBrasileira do Pará, que esta lhe conferira.

Homenagem da Comunidade Luso-Brasileira a Dom Alberto Ramos
*** O Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Pará e as Associações ao mesmo filiadas
prestaram a Dom Alberto Gaudêncio Ramos, Arcebispo'Metropólitano de Belém, significativa nomenagem por ocasião das comemorações do seu Ano Jubilar: 50 anos de
ordenação sacerdotal e 40 anos de
Episcopado.

Os casais Valdemiro (Alda) Gomes, Frutuoso (Manuela) Brito, Carlos (Wilma) Ferreira e José Carlos (Emilia dos Prazeres) Teixeira.

Familiares de Dom Alberto no jantar de homenagem no 1900 do Hotel Equatorial.

fj_te__r
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O Engenheiro Celestino Rocha e seus familiares e o arquiteto Stélio
Santa Rosa e esposa.

Referida homenagem constou
de um jantar no Restaurante 1900
do Hotel Equatorial ao qual compareceram mais de 200 pessoas, todas elas representando personalidades da maior expressão da nossa comunidade, além de convidados especiais, entre os quais se
destacava a Professora Maria Annunciada Chaves e familiares do
homenageado.
Estiveram presentes a grande
maioria dos Presidentes das Associações Luso-Brasileiras desta cidade, bem como grande número de
seus diretores e associados que fizeram questão de prestigiar, com
suas presenças e de seus famíliares, o ato, associando-se à homenagem a Dom Alberto.
Durante o jantar, o pianista exclusivo do Restaurante 1900 do
Equatorial, brindou os presentes
com músicas do seu vasto repertório, brasileiras e portuguesas, sendo muito aplaudido.
O homenageado foi saudado,
em nome da nossa Comunidade,
pelo colunista, na qualidade de presidente do Conselho da mesma, que
exaltou as inúmeras qualidades e
virtudes que caracterizam Dom Alberto Ramos, destacando, ainda, as
suas grandes afinidades com Portugal e com os portugueses, tendo
sempre, para com estes, as maiores atenções e provas de amizade
e apreço, colocando-se à sua dispo-

Notas Sociais
ANIVERSÁRIOS: - No passado dia
22 do corrente esteve aniversariando a
distinta senhora Célia Cruz esposa do
nosso estimado amigo Dr. Paulo Cruz. A
data foi festejada em família pois o casal estava de viagem marcada para uma
viagem pela Europa através da LUSOTUR e que iniciaram no passado dia 26,
durante a qual festejarão o seu 21? aniversário de feliz consórcio.
Aqui lhes renovamos os nossos parabens com votos das maiores venturas e
felicidades.
*** Também estiveram aniversariando no passado dia 24 os amigos Manuel
Pereira Alves dos Santos e a senhora Wilma Ferreira, esposa do amigo Carlos
Dias Ferreira; dia 26 esteve somando no-

va idade o caro amigo Antônio Lage Gomes e sua jovem e distinta filha Andréa;
dia 27 esteve também contando mais um
ano de preciosa existência a distinta senhora Leonor Pisco dos Santos, esposa do
amigo Antônio Ferreira dos Santos; dia
28 aniversariou o amigo Artur Ferreira
Ventura e, na data de hoje, quem está
completando 7 anos de terna juventude é
o jovem Eduardo Bispo, filho do distinto
casal amigo Antônio Fernando (Maria de
Fátima) Bispo Pereira e neto dos nossos
queridos amigos Engenheiro Celestino
Rocha e sua esposa senhora Neuza
Rocha.
Aqui expressamos a todos, os nossos
parabéns com votos das maiores felicidades.

sição em todos os momentos em
que fora solicitado.
Nessa oportunidade entregou a
Dom Alberto o Título de Benemérito do Conselho da Comunidade
Luso-Brasileira do Pará, como reconhecimento dos portugueses deste Estado pela forma como sempre
foram distinguidos e exaltados pelo Arcebispo de Belém durante todos estes anos em que exerceu tão
honrosa missão.
Em seguida, ainda em nome
do Conselho e das Associações suas
filiadas foi conferida ao homenageado uma plaqueta em prata dourada com dizeres alusivos àquela
homenagem, a qual lhe foi entregue pelo senhor Adriano Borges da
Costa Filho que, no ato, representava o Vice-Consul de Portugal,
Adriano Borges da Costa.
Dom Alberto usou da palavra
para agradecer tão significativa e
comovedora homenagem dos seus
irmãos portugueses, :afirmando,
mais uma vez, o quanto se sentia
honrado com as suas origens lusi-

tanas, pois séndc ilho de p;
naturais de Portugal, rece)
tes a melhor e mais saudá oi for
mação moral e cris.tã.st ido os
próprios ensinamentos da fuá gèr
nitora e os seus grandes e> ¦ ilO::
de Fé e de Crista ndade qut . .-\ em
ter contribuído e influenciado para que viesse,mais Larde,a exercer
tão elevadas funções na Igreja Católica como um dos seus mais devotados e fiéis pastores.
Disse,ainda,do quanto guarda
na lembrança os dias felizes da sua
adolescência em que viveu em Portugal e que permanecem até os
dias de hoje e se manterão bem vivos enquanto vivo for.
As palavras vibrantes, espontâneas e sinceras de Dom Alberto
calaram fundo no coração de todos
os presentes,deixando-os deveras
emocionados e reconhecidos, tendo
recebido os maiores e mais efusivos aplausos.
Durante o jantar, encontrandose presente o casal compatriota

O Presidente da Associação Vasco da Gama, Antônio Nur.es
Brito e o Vice-presidente da Beneficente Portuguesa, C_rlos
Lopes de Moura e Sra. Maria Cecília Reis.

Antônio Lopes dos Santos e Laura
Soares Paiva Lopes.e sabendo que
esta eslava aniversariando naqueIa data, este colunista, em nome da
Comunidade, ofereceu à distinta
aniversariante um lindo bouquet de
rosas que lhe foi entregue pela senhora Maria Cecília Reis,esposa do
Presidente do Conselho da referida
Comunidade, tendo todos os presentes cantado os "Parabéns prá
Você",acompanhados pelo pianista
Cássio.
Foi.realmente.uma noite memorável e inesquecível que permanecerá na memória de todos nós
portugueses e brasileiros do Pará
e particularmente dos que prestaram a homenagem e do homenageado.
Como recepcionistas e vestindo trajes típicos da região do Minho
(Portugal), estiveram presentes as
jovens e bonitas Anabela Almeida
e Carla Suzana Ferreira,a quem
expressamos aqui os nossos agradecimentos pelas suas gentileza e
colaboração.

Alberto Vieira de Souza, João Vaz Pisco e esposa, José Marquês, Fernando Viegas e esposa e Nelson Lage Gomes e seu
filho Jorge.

Grêmio Português festejou
o Dia da Comunidade
***0 Grêmio Literário e Recreativo Português, à semelhança do que vem ocorrendo há
vários anos, festejou brilhantemente o dia da Comunidade LusoBrasileira (22 de Abril) realizando na sua sede campestre uma
bonita festa com comidas típicas
denominada
portuguesas
nABRÍL EM PORTUGAL",
e um
belo show de fados e guitarradas,
com os famosos fadistas Maria de
Lourdes e Carlos Moreira e seus
dois acompanhantes, os guitarristas Eugênio Peres e Antero Martins, tendo ainda, para animação

da festa o conjunto "Sayonara"
que registrou mais um grande
sucesso.
Está de parabéns toda a Diretoria do Grêmio, à frente o seu
presidente José Valente e o 1? e
2? vice-presidentes, respectivamente José Pereira Marques e
Fernando Ferreira de Carvalho
pelo grande êxito que obtiveram
com mais esta louvável iniciativa.
FESTA DAS DEBUTANTES
- Como vem acontecendo nos
anos anteriores, o Grêmio realizará no próximo dia 20 de Maio o

seu já tradicional baile das Debutantes, quando grande número de
jovens filhas de associados desta
Instituição, serão apresentadas à
Sociedade. Esta belíssima festa
terá como atração o artista Marceio Picchi, que será o apresentador, tendo como mestre de
cerimônias o colunista Isaac
Soares.
Como
o conjunto
"Sayonara" sempre,
dará o seu toque de
alegria a esta promoção que terá,também,a colaboração da jovem cantora paraense Lucinha
Bastos.

VISITE 0 SANTUÁRIO DE FÁTIMA E CONHEÇA A OBRA QUE SE ESTÁ REALIZANDO
,-.,...., _1C^
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Cinema

LANÇAMENTOS
DA SEMANA

COTAÇÕES

A semana só tem 02 lançamentos, incluindo OSSO DURO DE ROER, de E.B. Claucher, que entrou
de surpresa no cinema 15» feira passada. ///No setor de continuações estão em cartaz: A SÉTIMA
PROFECIA, de Carl Shnetz (Cinema II), NAS MONTANHAS DOS GORILAS, de Michel Apted (Ohm(Palácio),
pia), IRMÃOS GÊMEOS, de Ivan Reitman
VIA MOSCA II, de Chris WalaS'(Nazaré) e MINHA III).
DA DE CACHORRO, de Lasse Halstron (Cinema

FILMES

A.GM

1. O Primeiro Ano do Resto
de Nossas V/das M.B.
ioel Shumacher.
2.Mlnha Vida de Cachorro
Lasse Halstron M.B.
3. A Sétima Profecia
Carl Shnetz Bom
4. A Bela Adormecida
Watt Dlaney M.B.
5. Metropolla

MATINAIS DE HOJE

A BELA ADORMECIDA, de Walt Disney — Cinema IL às 10:00h, O PRIMEIRO ANO DO RESTOI
DE NOSSAS VIDAS, de Joel Shumacher (Cinema
às 10:00hs), MINHA VIDA DE CACHORRO, de Lasse Halstron Cinema III, às 10:00 hs.
ESPECIAL
FESTIVAL CARMEN — MARILYN
De hoje até sábado, os cinemaníacos da velha
guarda vão curtir Carmen Miranda e Marilyn Monroe em tela grande. O Festival Carmen/Manlyn, çpm
três filmes de Carmen Miranda e quatro de Marilyn
Monroe, promete provocar suspiro e mostrar porque
as duas grandes estrelas são as maiores influências
na vida de tanta gente. Carmen morreu há 33 anos,
Marylin há 26, mas cada ano ganham uma nova lede fãs, para não falar dos sobreviventes. EIS A
ROGRAMAÇÃO.
fião
— O PECADO MORA AO LADO, de Billy Wilder,
roteiro de Billy Wilder e George Axelrod, com MaryNOIUMA
Robert Strauss;
lin Monroe, Tom
' -"'"-—"
"" Ewell,
TENORrO, de trving a uimmings, ua&ectuu ..a ucv_»
do Rudolrih Lothar e Hans Adler. Canções de Maçk
Warren. Com Carmen Miranda. AhGordon eTHarry'
ce Faye, Maria Montez, Lilian Porter e Don Ameche;
COMO AGARRAR UM MILIONÁRIO, de Jean Nedireção musigulesco, roteiro de Nunnaly Johson e Monroe,
Betty
cal de Alfred Newman. Com Marilyn
Gable, Lauren Bacall, David Wayne, Cameron Mitchel, Willian Powell e George Dunn; OS HOMENS
PREFEREM AS LOURAS, de Howard Hawks, argumento de Charles Lederer. Com Marilyn Monroe, Jane Russell, Charles Coburn, Elliott Reed e Tomy
Nboman; SERENATA TROPICAL, de Irwing Cummines, roteiro de Barrei Ware e Karl Tunberg. Com
Carmen Miranda, Betty Gable e Charlotte., Greenwood; O RIO DAS ALMAS PERDIDAS, de Otto Preminger. Com Marrilyn Monroe e Robert Mitchum;
MINHA SECRETÁRIA BRASILEIRA, de Irwing
Cummings, com Carmen Miranda e Betty Gable. Este programa será exibido no CENTRO CULTURAL
TANCREDO NEVES, SALA LÍBERO LUXARDO.
Consultem os horários. (A.G.M.).

Fritz Lang
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O cowboy e ator
Tom Mix é contratado
para fazer o papel,
num western, do xerife Wyatt Earp. O próEarp
é
prio
contratado para trabalhar como assessor
de produção. Os dois
tem oportunidade de
elucidarem um crime
que perturba as filmagens e envolve inúmeros suspeitos. Mais
um filme dirigido por
Blak Ewards um veterano da comédia. Com
interpretações de Bruce Willis, James Garner, Malcon McDowel
Margot Hemingway.
(No Cinema II).
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Osso Duro cie Roer
um grande causador de confusões.
Além de Terence Hill, estão também no elenco Robert Vaughun,
Norman Bowler e Ross Hill. A direção é de E.B. Claucher (pseudonimo do diretor italiano Enzo Barboni). (Filme está em exibição
desde 4? feira no Cinema I).

A volta do ator Terence Hill,
famoso pela série Trinity. Agora
ele aparece como o renegado Luke, que recebe de um amigo a missão de tomar posse de uma propriedade rural e conduzir até lá o
filho daquele. Ocorre que o menino, durante tal viagem, se revela
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A Sétima Profecia
(3* semana no Cinema II)

Viúva cria
Prêmio Jorge
Luis Borges
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18:30—20:00-21:30"

UM FILME DESTINADO
EXCLUSIVAMENTE PARA ADULTOSI
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HOJE - MATINAL às 10:00 (LIVRE) - ROB LOWE-ANDREWMCCARTHY- em "O
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CINEMA OPERA
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17:00 - 18:30 - 20:00
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1 ° de Maio, Dia do Trabalho, um dia de muita
festa para o BONZÃO-BONITÃO, que festeja mais
um aniversário de muitas realizações. Para início da
festa, um grande lançamento com a apresentação inédita e exclusiva do sucesso do cinema erótico italiano:
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VICIADAS EM CAVALOS'
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A partir do ano que
vem os poetas e contistas
do mundo todo poderão
'disputar a um concurso
considerado o Nobel sulamericano da Literatura: o Prêmio Jorge Luis
Borges. A criação do prêmio é da Fundação Jorge Luis Borges, com
sedes em Buenos Aires e
Genebra, que tem como
coordenadora a viúva do
escritor argentino, falecido em 1986, Maria Kodama, que, este ano, lança
livro de
seu primeiro
contos. "Será um prêmio
de nível internacional e
somente para conto e
poesia, os gêneros que
Borges cultivou", explicou Maria.
O Prêmio Jorge Luís
Borges incluirá uma soma em dinheiro — ainda
não definida — e a edição
internacional da obra do
vencedor. A data para entrega do prêmio já foi definída: dia 24 de agosto,
data do aniversário do
escritor. No primeiro
ano, porém,_a premiação
só atingirá escritores de
língua espanhola.
A fundação está preparando outras homenagens a Borges. Uma
delas será a publicação
de uma cuidadosa compilação de sua obra, num
trabalho que contará
com a coordenação de
cinco universidades de
vários países do mundo.
A edição terá uma análise crítica da obra do escritor argentino e até
trabalhos inéditos de
Borges, que estão em poder de Maria Kodama.
O escritor, que chegou a ser traduzido em 33
idiomas, foi várias vezes
cadidato ao Nobel de Literatura, mas nunca o recebeu. Segundo sua
viúva, ele sempre lamentou o fato, pois o prêmio
certamente lhe seria
muito útil, do ponto de
vista financeiro. Sem fortuna pessoal, o escritor
jamais realizou plenamente uma de suas
maiores paixões: a de
viajar pelo mundo. "Agora, teremos um prêmio
de alto nível, uma espécie de Nobel da América
do Sul", disse Maria.
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HOJE-MATINAL às 10:00 (LIVRE)-UM CLÁSSICO DE WALT DISNEY, em "A BELA
ADORMECIDA" - desonho animado - Falado em português - COLORIDO
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A esperança de uma mulher é tudo que nos resra.

Carmen Miranda
«ulJBSkVYi e John Pavne

15:30
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Belém, domingo, 30 de abril de 1989

Festival Carmen & Mari
0 que tem em comum Carmen
Miranda e Marilyn Monroe? Aparenconhecitemente nada, A primeira,
"A Pequena
da entre nós como
era portuguesa de nasciNotável" "brasileira
ae coração" que
mento e
fez. sucesso em Hollywood com sua
fantasia de baiana estilizada, com
seus balangandãs, seus turbantes coblusa de
loridos, seus tamancos e sua
"latin style"
mangas bufantes. Era o
dos musicais e comédias ligeiras. A
50,
segunda, símbolo sexual dos anos"star
reviveu lenda preferida do
de
system", surgindo como modelo
"pontas"
fotos ousadas, passando por
em filmes de baixo orçamento (e de
boa qualidade), e caminhando pela
fama em produções luxuosas até
conseguir oportunidade- paia um
possível talento ni'~r - ^se em que a
vida não mais «ne sorria.
Apesar de muito diferentes, Carmen e Marilyn encontraram-se na
morte. Ambas morreram em 5 de
agosto. A primeira em 1954 a segunda em 1962. Tempo em que elas desfrutavam de fama, fortuna e chance
para demonstrar suas capacidades
de intérpretes.
Também foram estrelas da 20th
Century Fox. Carmen no início de
sua carreira americana, no início
- dos anos 40, Marilyn dos 40 à quase
. toda a década de 50.
Por tudo isso, a Fox reeditou os
filmes que ela achou mais expressi-

li As Matinais
de Hop
Ainda hoje em matinal o excelente "Roma deFellini". O filme está entre as maiores curtições do cineasta,
na linha memorialista de "Os Boas Vidas" e "Amarcord". No cine Libero Luxardo do Centur.
"O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas" lembra "O Reencontro"
(The Big Chill), filme que o inspirou.
Uni grupo de jovens estudantes sai do
colégio para a vida prática mas promete se encontrar sempre no Bar St'Elmo,
cujo nome tem razão de ser na estória
deles a partir do modo como alguns encaram a realidade, como um "fogo de
Sant'Elmo, visível mas irreal. Hoje, os
atores do filme estão famosos. No tempo da realização estreavam. É mais
um motivo para a revisão. No Cinema
"A Bela Adormecida" é o desenho
mais caro de Walt Disney e um dos últimos que ele próprio supervisionou.
Não foi dos mais aplaudidos na estréia,
mas hoje é "cult" não só por causa dos
desenhos (um novo tipo de traço) como pela adaptação da música de Tchaikobski, tal como quis Walt Disney. No
Cinema"Minha
II.
Vida de Cachorro" já é
E
um dos melhores do ano. Faz o dia todo (incluindo a matinal) no Cinema III.

Extra
Libero Luxardo "Roma
(Centur)
de
Matinal lOh —
Fellini". Às 16:30 - 18:30
e 20:30 — Festival Carmen &
ls filme:
Marilyn,
"Minha Secretária
Brasileira", de Irving
Cummings, com Carmen
Miranda e John Payne.
Technicolor. Amanhã — "O
Pecado mora ao lado",
de Billy Wilder, com Marilyn
Monroe e Tom Ewell (mesmo
horário de hoje)
• • • • •

Cinema
I — Matinal lOh —
"O Primeiro
Ano do Resto de
Nossas Vidas", com Bob
Lowe. Promoção Fox Vídeo.
Cinema
II — Matinal lOh
— "A Bela Adormecida",
de Walt Disney
Cinema
III — Matinal lOh —
"Minha Vida
de Cachorro" de
Lars Halstromm.
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Carmen Miranda
"A Era do RáQuem viu
dio", ae Woody Allen, percebeu
a fama que Carmem Miranda
mmWm* ••-¦ ^1
tinha, nos Estados Unidos dos
anos quarenta. Era a "bomba
brasileira", como dizia a publi- !
cidade de então. A voz "baiana"
que cantava o nosso samba, a
que dançava nos teatros e cinemas o nosso ritmo, que instiga- |
va o americano do norte á falar
qualquer coisa de português.
Iodos os anos, em agosto,
um leitor desta coluna escreve
„~'*"Sl
de Brasília pedindo que se pu'¦*
N ¦'¦'/***'~Hk
k
blique"Aalguma coisa sobre CarPequena Notável, no
men,
período que marca seu aniversário de morte. Como esta semana Belém verá uma
pequena retrospectiva dos filmes americanos da atriz, a ma- i_ * vX
•
XX?
X*^
'''«MuJk?
'
" js»
teria solicitada pelo leitor vai __k
-*s^*>
<nelwj3_.
V>i
o
E acredito
antecipada.
"festival", organizado pelaqueFox
(de quem a nossa cantoracomediante foi estrela) vai não
só contentar os admiradores da
'
_l_G_i
__H ¦ •__! Hr li af_'*~~
artista que ainda existem, em
_S* «sis ¦$
Belém, como a todos, como eu,
que têm a curiosidade de ver
•'¦', E________S^HBJ_____ **»^
um pouco do cinema que ela fez \
¦ '"¦' mmÈm
no exterior. São filmes, como eu
ambiciodizer,
pouco
já li e ouvi
sos, meramente divertidos,
mas filmes que marcaram a
presença do Brasil lá e que ho- Carmen Miranda como aparece em "Minha !
je muito representam para nós, cretária Brasileira".
mesmo num sentido crítico.
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vos das duas atrizes e lançou-os em
ritmo de festival. O programa que se
vai ver a partir de domingo, 30 de
abril, no cine Libero Luxardo do Centur, em horários diversos.

é o seguinte:
O programa "Minha
—
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Dia 30
tV
Brasileira" (Springtime en the Rockies) 1942, de Irving Cummings, com K:|£^:fíX
\l s_M
Mfc -;li
e John Payne.
Carmen Miranda
npB:x(
m~~b~tP
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Pecado Mora ao LaDia 1?—
" '^8F____i'
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do" (The Seven Year Itch) de Bily
Wilder, com Marilyn Monroe e Tom
¦
Ecell. 1956.
"Uma noite-v"
no Rio
Dia 2 —
' ¦¦ '¦' :^__s___i
(That Night in Rio) de Irving CumSP?a S^fi"-,í'¦ » 'Ifk
__h__0_v_Í^E__R^sS
mings, com Carmen Miranda, Don
Fayer. 1941.
Ameche e Alice
Dia 3 — "Como Agarrar um Milionário" (How to Marry a Milionaire) de Jean Negulesco, com Marilyn
Monroe. 1953. "Serenata
Tropical
Dia 5 —
(Down Argentine Way) de Irving I ii~~fT~3r"i iMIÍiiwphíWImíi ii_HíímFI rM~_f~Tl~i«wl—iTMInmí r
9HH_l_Ír ^'"/___P___j9VKIi__9_B__M_M___9__H_?l__9r_
Cummings, com Carmen Miranda, CuB
_»\_^;i___vn3t\_W_9S__^^
I
'¦
e Betty Grable. 1940.
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PerRio das Almas
Dia 6
didas" (River of No Return) de Otto
I
Premminger, com Marilyn Moriróé è Eric Stoltc e Daphne Zuniga: "A Mosca II"
1954.
Robert Mitchum.
Dia 7 — "Os Homens Preferem
as Louras" (Gentlemen Prefer Blondes) de Howard Hawks, com Marilyn
A moda das conti- vem também cientista:
nunções prossegue. Ago- que vem a dedicar-se ao.
Monroe e Jane Russel. 1953.
mesmo está em carta/. trabalho do pai e volta à
Horários: 16:30,18:30, 20:30. Có- ra
"A Mosca II", um filme aberração
:
em
legendas
genética.
novas,
português.
pias
O curioso nesta se-j
que pretende seguir á estória do cientista que se qüência de uma ref'ilmaJ
transforma gradativa- gem de sucesso é que a:
mente em mosca quan- produção é de Mel;
dOj inadvertidamente, Brooks. o comediante;
deixa entrar o pequeno consagrado que via de,
inseto no seu aparelho de regra não íaz filme ruim.;
transporte molecular, Um exemplo é o recente
"Nunca Te Vi Sempre Te;
quando ele mesmo pretende desma- Amei", que Brooks proterializar-se e trans- duziu para a sua mulherportar-se à distância. Co- Anne Bancróft. ;
Vamos ver se esta!
mo na ocasião a mulher
do cientista estava grávi- nova mosca não veio po>
da, o segundo filme acei- luir um produtor consí
ta o "gancho" e conta o ciente e a paciência dosj
que sucede ao li lho do espectadores que exigeni
homem-mosca, um jo- bom cinema. i
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O Filho da Mosca

Marilyn Monroe

Marilyn Monroe, ou Norma Jean
Baker, começou como modelo fotográfico. Suas fotos levaram-na a um
contrato com a Fox que nem por isso
lhe deu, de imediato, um trabalho em
cinema. A longa disponibilidade acabou fazendo com que a jovem "starlet" fizesse um filme na Metro que
hoje
um dos clássicos do cinema:
"The éAsphalt
Jungle" (O Segredo das
Jóias) de John Huston (recentemente exibido na TV em cópia colorizada). Embora numa ponta, Marilyn
chamou a atenção. Mas não da Fox,
'|
que prosseguiu aguardando que a ¦Xr. ' . '^ífd_____jâ_rjl>-' ¦ " * 4__3_\f f í"
* _ji..]n^'-Sra[ ___jSj^rW**^-.
_Í
contratada viesse a substituir uma
das louras do momento, ou seja, Betty
Grable e June Haver, embora lhe desse participação no elenco "ali star" de
"A Malvada", o
*"* s^*ít ^ir^^^^ffirPBfl^SH^^^a^-'!»—!
grande vencedor dos
W_^EBro_—£¦__
W^êW,
_3B x
í£^
ela
faOscars de 1950.
Neste
período,
"Clash
by Night'' (Só a
ria na RKO
Mulher Peca), outro sucesso de cri tica (o diretor era Fritz Lang) e só deda Fox, como
pois viraria estrela
coadjuvante em "Almas Desespera"Travessuras
de Casados" e "O
das,
Inventor da Mocidade", e primeira in- la__B_|_RJglgfi_l_B^B__P 'x *^^ jjáS^pWHBJ 5^^^S8?_^'* * "f%~" "^^^^^^_a____xS^vSB
térprete em "Páginas da Vida" (um
episódio), "Torrentes de Paixão", "Os
~ '
j_B
B^™fflnHWBÍUfirifi_Hfltf_^ '
.......
Homens Preferem as Louras", "Como BrBJiKWÉrfIBInwSiWP fK-.
"Osso Duro de Roer".
"O
Hill,
em
Terence
ou
Mario
Girotti,
Agarrar um Milionário",
Rio das
"No Mundo da FanAlmas Perdidas",
"O
Pecado Mora ao Lado" e Marilyn Monroe com Tom Ewell em seu melhor filme: "O Pecado Mora
tasia",
"Nunca Fui Santa".
ao Lado", de Billy Wilder.
No atual "festival" que esta seFalecida de modo até hoje miste- nós, de Belém do Pará, um grande fã
Martins, mana estará no cinema do Centur, 4
rioso (apesar de muitas explicações) na pessoa do amigo Edwaldo "States
filmes de Marilyn evocam lembranem agosto de 1962, Marilyn, um dos que sempre que viaja aos
maiores mitos do cinema, tem, entre traz de lá alguma lembrança da atriz. ças felizes a muitos fãs.

Terence Hill
Quando os italianos
começaram a fazer faroeste, imitando em tudo
os americanos, os nomes
dos técnicos e intérpretes
foram mudados para o
inglês. Alguns acabaram
ficando. Niguém conhe-..
ce, por exemplo, o diretor
Antônio Margheritte,
mas certamente ouviu
falar em Anthony Dawson. Da mesma forma
ninguém se incomoda
com Mário Girotte, embora goste muito de ...Terence Hill.
Está sendo exibido
na cidade mais um filme
do eterno mocinho italia"Osno com fala inglesa:
so Duro de Roer". Como
sempre. E.B.Clucker na
direção (nada de Enio
Barbieri), e, como sem-

estória pequei
pre, uma "fio
de linha?
na, um
para as seqüências dé
pancadaria. |
Só falta nesta nova
comédia de ação o com*
de Hill, Bua
Eanheiro
pencer. Tem um.garotç
no lugar dele. Mas tem
um bandido novo: Ro>
bert Vaughn, que depoi|
de ser mocinho (foi Nar
poleon Solo, lembram*
se?) virou bandido at|
contra o Super Homem
(Superman III).
Terence Hill que rei
centemente esteve na Ty
em uma retrospectiva'
está fazendo o domingo*
da garotada. É o qu|
mais se aproxima dos
"westerns B" da
geraçã©
mais velha.

Os Safados
A próxima comédia de Steve Martins a chegar no Brasil é uma disputa
entre "vigaristas" no melhor estilo de

Notas.
Os Rolling Stones preparam-se para entrar em um estúdio de gravação,
que possivelmente será na ilha caribenha de Montserrat. para gravar um LP
que circulará no final do ano ou início
de 1990. Ao mesmo tempo, continuam
os rumores de uma novo giro mundial
de Mick Jaggen Keith Richards, Charlie Watts, BiH Wyman e Ron Woo para
promover o disco. Um empresário
norte-americano lhes ofereceu 73 milhões de dólares por um giro de verão.
• • •
Com o nome de "Real World"
(Mundo Real), o cantor Peter Gabriel
acaba de criar uma discografia para
defender as músicas do mundo, principalmente as latino-americanas, africanas í- indianas.
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um "Golpe de Mestre". "Dirty Rotten
Scounfrels", por aqui "Os Safados", tem
um argumento bem interessante que é

fácil imaginar com Steve Martin e Michael Caine dividindo a parada:
Lawrence Jamison é um elegante
golpista, que se apresenta como um
príncipe destronado, angariando fundos para a libertação de seu povo. Se
a piedosa cidadã contribui, ele deixa o
orgulho de lado, aceita a generosidade
da dama e volta a tomar conta de sua
causa mais nobre: ele próprio.
Freddy Benson é outro aproveitador que vive no sul da França. Ele conta as histórias mais trágicas sobre sua
pobre avó doente retirando todas as
doenças de um livro de Anatomia. Mas
estas histórias são excelentes para se
conseguir alguns francos ou talvez até
descolar um almoço.
Lawrence atua num magnífico lugarejo do pitoresco balneário de
Beaumont-sur-Mer, onde turistas abastados lotam o cassino e o chefe de policia também leva a sua propina. E aí,
que Freddy de repente aparece. Mas
Beaumont não é grande o suficiente para dois vigaristas.
Os rivais fazem um trato. O primeiro que conseguir arrancar 50.000
dólares da próxima mulher que se
aproximar... o outro deverá deixar a
Steve Martins é agora um "vigarista' 'em"Os Safados",comédia de Frank Oz. cidade.
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Depois do escândalo provocado nos
Estados Unidos pelo último video-clip
de Madonna, "Like a Prayer", a PepsiCola preferiu suspender a campanha
que a associava à cantora.
publicitária
"Like a Prayer"
mostra um Cristo negro em uma cena erótica, descendo da
cruz para acariciar a cantora.
Ringo Star está preparando um novo disco nos lendários estúdios londrinos de Abbey Road, onde os Beatles
gravaram quase todos os seus LPs.
Ringo não lançou nenhum LP desde o
início da década.
• • •
Um grupo de artistas participará

em uma série de dez shows em benefício da pesquisa contra a AIDS. Os
shows serão realizados entre os dias 21
e 28 de maio em San Francisco, Califórnia. Os organizadores esperam reunir três milhões de dólares.
• •
De passagem por Paris, o cantor
negro Stevie Wonder confirmou que
mantém sua intenção de apresentar-se
como candidato nas próximas eleições
municipais de Detroit (Michigan), em
1993.
• •
cantor
David
Bowie acaba de
O
fundar um grupo, os Tin Macine, com
dois ex-músicos de seu amigo Iggy Pop
(os irmãos Hung eTony Sales) e o guitarrista Reeves Gabrels.

Novo espaço
para a arte

)

-"
A cidade ganhou um novo espaço
especializado na apresentação
de quadros e laboratórios de
restauro. Na quinta-feira passada,
foi inaugurada a Galeria 115,
com uma coletiva dos artistas
plásticos: Emanuel Franco,
Ruy Meira, Sérgio Mello, Jocatos,
Diana Figueiredo, Benedito Mello,
Pauxi, Rosângela Brito, Rego,
Jaime Bibas, Tadeu Lobato e Geraldo j
Teixeira. Localizada na travessa
Dr. Moraes, próximo à Brás de Aguiar,
a Galeria 115 oferece serviços
de apresentação de quadros e
gravuras (moldura), venda
de material artístico,
programação visual (ambiente,
impressos), e produção ae atividades
de artes plásticas (exposição,
mostras de arte). Além do
laboratório de restauração, a
galeria tem ainda um espaço
reservado a uma mini galeria de
arte a serviço dos artistas locais,
que terão um local permanente
para exposição de seus trabalhos.
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00:00- Passaporte para o Sonho —
Com Clodomir Colino — Programa de alta sensibilidade
musical — Poemas.
02:00- O Domingo é Nosso — Com J.
Batista — Programa bem variado com muita notícia, utilidade pública e hora certa a
todo instante — Seleção musical em todos os gêneros.
05:30- Programas Religiosos
06:30- Transmissão da Missa — Diretamente da Igreja de S.
Antônio.
07:30- Domingo Total — Com Hilton
Fernandez — Música variada
— Prêmios — Farto noticiário
da semana que passou e do
domingo.
11:30- Bola na Área — Com Nonato
Santos — Programa esportivo.
14:00- Fogo na Bola — Com Mário
Sales — Programa esportivo.
15:00- Jornada Esportiva — Transmissões locais, no Brasil e no
Mundo.
OBS: Após a Jornada Esportiva, —
Bola no Ar, ao comando de
Guarany Júnior, com a parti!>,
cipação de membros da equipe esportiva e convidados
especiais.
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11:00
15:00
18:00
22:00
02:00
06:00
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Beto
Ney
Sílvio Jr.
Paulo Brasil
Beto
Gravado

ÍRádio Modelo FM
06:00 às 10:00 — Marcão
10:00 às 14:00 — Claudecy
14:00 às 18:00 — Alaísio Pinto —
18:00 às 22:00 — Aluisio Paixão
22:00 às 24:00 — Vânia Costa
Folga:Chico Silva

Rádio Cultura FM
06:00
08:00
12:00
12:15
13:00
14:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00

Toca Brasil
.
Musical
Turismo na Cultura
Musical
Raridades da MPB
Musical
Hora Cabaíia
Especiais
Canto Paraense
Atenção, gravando!
Clássicos Cultura
Noite do Jann
Musical Especial
Encerramento da Programação

I m grande show musical com
' Arrigo Barnabé e Vânia Bastos esta programado para os dias 6
e 7 de maio, às 21 horas, no Teatro
Margarida Schiwazzappa, no Centur. Ano passado, Arrigo esteve na
cidade pela primeira vez, com um
àlshow naquele teatro, onde cantou
de seus discos "Susguns sucessos
"Clara Crocodilo" e
peito",
f'Tubarões Voadores" — esses dois
últimos produções independentes.
Na ocasião, lançou, ainda, "Cidade
Oculta", trilha sonora do filme do
mesmo nome, do qual é protagonista. Vânia Bastos desenvolve um trabalho conjunto com o compositor e
esta será a primeira vez que vem a
Belém. Os ingressos, a NCz$ 5,00, sérão vendidos na bilheteria do teatro.
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Cláudia Alvares

VIDEORAMA
Vic Vídeo:
Nova
Política
Nesta semana que
passou, o mercado de vi-1
deo local registrou a visita do gerente comercial da
distribuidora Vic Vídeo,
sr. Mário Pintoni Filho,
por aqui esteve a fim
ãue
e conhecer de perto o
mercado de "nome vídeo"
de Belém. A passagem de
Mário Pintoni, por Belém,
deveu-se a uma nova politica interna que a empresa passa a adotar daqui
por diante no mercado
brasileiro de vídeo. A, intensão da Vic é ver de perto todos os mercados onde
a companhia vem atuando, através de representações, visando com isso
oferecer a cada um de
seus clientes, espalhados
pelos vários Estados brasileiros, atendimentos diferenciados, que
procurem se adequar
mais precisamente às necessidades destes, donos
de locadoras ou consumidores finais.
A intensão da distribuidora é crescer cada
vez mais, e é o que vem
conseguindo nos últimos
anos, passando de pequena para média empresa e
hoje já tendendo para
grande. Inclusive, um dos
próximos procedimentos
da Vic será o de aumentar,
o número de lançamentos
que a empresa está acostumada a lançar em seus
pacotes mensais: de três
para oito fitas. É só'
esperar.

u
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Brasil Série

Pouco divulgada, a "Série Brasil",
lançada pela Warner a fim de cumprir
os 25% que o Concine estabelece como
reserva de fitas nacionais que toda distribuidora atuante dentro do mercado
de vídeo brasileiro deve ter, conta já
com 42 filmes, alguns, inclusive, inéditos nos cinemas locais. Eis a relação:
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Cena de "O Império do Sol", de Steven Spielberg.

u

Uma Odisséia na China"

Depois de "A Cor Púrpura", Steven Spielberg correu
a China a fim de filmar
para
o "best-seller" de J. G. Ballard,
"O Império do Sol", uma obra
que fugia completamente dos
trabalhos anteriores do escritor, baseada na experiência
deste como prisioneiro, junto
com seus pais, num campo ja,ponês perto de Shangai, em
1942.

O filme contou com cerca
de 15 mil figurantes e quase 500
técnicos, levando 16 semanas
para ser filmado. Toda esta
maratona vivida por Spielberg, os produtores do filme,
Kathleen Kennedy e Frank
Marshall, o elenco e a equipe
técnica, estão registrados em
um curta de 52 minutos —
"Uma Odisséia na China" —
que"II a Warner lançou durante
Vídeo Trade Show", juna

"O Imtamente com a fita de
pério do Sol".
O documentário tem a direcão de Les Mayfield e o roteiro de William Rus, e a intensão é mostrar tudo o que foi
realizado a nível de empreendimento comercial, planejamento e, finalmente, execução
do filme. A cópia lançada pela
Warner é dublada em português.

Enigma para Demônios (CH. Christense)
A Mulher do Desejo (CH. Christense)
Crônica da Cidade Amada (CH. Christense)
0 Menino e o Vento (CH. Christense)
Amor para Três (CH. Christense)
Uma Pantera na Minha Cama (CH. Christense)
André a Cara e a Coragem (Xavier Oliveira)
-Marcelo Zona Sul (Xavier Oliveira)
Vampiro de Copacabana (Xavier Oliveira)
0 Guarani (Carlos Coimbra)
Viagem aos Seios de Duília (CH. Christense)
Meus Amores no Rio (CH. Christense)
Asa Branca, Um Sonho BrasüeirotDjama Limonji;
Batista)
-Cinema Falado (Caetano Veloso)
Muito Prazer (David Neves)
-Águia Na Cabeça
0 Bom Burguês (Oswaldo Oliveira)
Tensão no Rio (Gustavo Dahl)
Brás Cubas (Júlio Bressane)
Uma Aventura na Floresta Encantada
Muda Brasil (J. Batista Andrade)
-Soledade, a Bagaceira
Sagarana, o DuelofPaulo Thiago)
Senhores da Terra (Paulo Thiago)
Tabu (Júlio Bressane)
Pecado na Sacristia
0 último Malandro
Fogo Morto
República dos Assassinos
Anchieta, José do Brasil (Paulo Cezar Seraceni)
Amor, Carnaval e Sonhos
Ao Sul do Meu Corppo (Paulo César Saraceni)
Casa Assassinada (Paulo César Saraceni)
CapitúíPaulo César Saraceni)
Porto das Caixas (Paulo Cezar Saraceni)
0 Desafio (Paulo Cezar Saraceni)
A Dama de Branco
Na Mira do Assassino
Traficantes do Crime.

Manhã de muito samba
e música popular

ISOtAL
às
§3)7:00
-.11:00 às
15:00 às
;'18:00 às
.¦22:00 às
,:02:00 às

Belém, domingo, 30 de abril de 1989
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Prossegue hoje, a partir das 10 horas,
a programação do Projeto Waldemar
Henrique que, idealizado pelas Fundações
Romulo Maiorana e Carlos Gomes, objetiva divulgar a música na capital e interior do Estado. Dentro da Série "Romulo
Maiorana", a apresentação de hoje será
na Praça da República, com os shows de
Armando Hesketh, acompanhado pela
banda PH-7, e do grupo Festança. No programa a ser apresentado por Armando e
a PH-7, músicas de Alceu Valença, Carlinhos Veloz/Erasmo Libel, A. Hesketh,
Sá/Guarabira e Almir Sater. O Festança
apresenta Badem Powell, Muka, Rui/Paulo André Barata, Marcos Monteiro, Paulinho da Viola, Josimar, Fagner Nilton e
do grupo Fundo de Quintal
O violonista e compositor paraense
Armando Hesketh iniciou a carreira em
73, tocando, fazendo arranjo e versões de
músicas estrangeiras para movimentos
jovens de igrejas, entre outras a da Trindade. Juntamente com outros artistas e
compositores da atualidade, participou
de
vários festivais paraenses, e, "como penetra", do curso de arranjador, ministrado
pelo maestro Erlon Chaves (já falecido);
dos cursos deMusicoterapia e da História da MPB, com Cravo Albin. A partir de
79, sensibilizado com o acelerado desmatamento da floresta amazônica, Armando compôs a música "Amazônia",
denunciando o que chamou de "crime escológico".
A música da PH-7
Devido o tema polêmico, "a música
não deu nada, acabou empatando com um
samba e perdeu no desempate: enquanto
uns acreditavam que a floresta estava
sendo preservada, outros preferiam a devastação", recorda o músico. Depois da"Zanê
quele festival, formou o grupo
MborêAbyara" (Nosso Cantar Diferente),
cujos integrantes eram Alfredo Reis, Armando, Filé, Zé Arcângelo, Arytanã, Príncipe e Tito.
A banda PH-7, cuja proposta é divulgar suas músicas e de outros compositores com arranjo do próprio grupo, se
apresentou pela primeira vez no dia 27 de
Lumaio de 1986, no Cine-Teatro Libero
xardo. do Centur, com o show "Nave
Oriental", dentro da programação Clima

Armando Hesketh,
acompanhado pela
Banda PH-7, e o
grupo Festança
farão o show de
hoje, na Praça da
República, dentro
do projeto Waldemar
Henrique, às 10 horas

(pandeiro), Olavo (repique de nião) e Heraldo (chimbau), o grupo Festança, que
já participou de vários festivais — com os
quais ficou conhecido do público —, se
apresente semanalmente nos bares da
noite de Belém. Sua agenda para este ano
está cheia, e inclui temporadas em teatros, casas de espetáculos e, possivelmente, a gravação de um compacto com
músicas compostas por componentes do
Clima de Som, particigrupo. No projeto "Pra
ninguém botar depou com os shows "Festança"
(no ano
feito" (em 87) e
passado).

de Som. É formada por: Tom Menezes
(baterista, vocalista e compositor), Juarez Lins (contrabaixista, vocalista e compositor e responsável pelos roteiros
musicais da banda), João Joca' Dália Neto (tecladista e responsável pelos arranjos e efeitos eletrônicos) e Camilo Salgado
(guitarrista, também faz arranjos).
Samba no dedo e na voz
Além de dois trabalhos com Armando Hesketh — oi shows Recantos, na Serra dos Carajás e Prisma, na programação
Praça Aberta, do Centur —, a banda já se

apresentou na praia do Farol (Mosqueiro), no Rock 97 (promovido pela Rádio Liberal FM), Feira dos Municípios (86, 87
(em Cae 88) e nos I e II Sunday Festival "no
dedo
o
samba
Espalhando
panema).
e na voz", o grupo Festança surgiu em
1980, com a finalidade inicial de defender
a música "Festança", de João Batista dos
Santos, premiada no I Festival de Música da Faculdade de Ciências Agrárias do
Pará.
Formado por Josimar (violão e cavaqúinho), Jurandir (banjo e cavaquinho),
João (vocalista), Muka (surdo), Geraldo

'Carmem & Marilyn, no Centur
O eine Libero Luxardo do Centur, estréia, hoje, um novo festival:
"Carmen & Marilyn",
que homenageia as atrizes Carmen Miranda e
Marilyn Monroe, que, além do fato
de terem em comum o brilho conseguido em Hollywood, morreram no
mesmo dia, 5 de agosto, sendo a portuguesa/brasileira em 1954 e a
norte-americana em 1962. Serão
mostrados, até o dia 7 de maio, quatro filmes de Marilyn e três de
Carmen.
Carmen Miranda era portuguesa de nascimento mas passou a morar no Brasil desde criança e não
mais voltou a seu pais de origem;
era conhecida entre os brasileiros
como "A Pequena Notável" e conseguiu fazer marcante em Hollywood
sua fantasia de baiana estilizada,

com seus balangandans, turbantes de Irving Cummings, com Carmen
coloridos, tamancos e blusas de (que será exibido hoje); amanhã; "O
mangas bufantes, criando uma espé- Pecado Mora Ao Lado" ("The Seven
cie de latin style nos musicais e co-> Year Itch", 1956), de Billy Wilder,
médias ligeiras. Por sua vez, com Marilyn; dia 2, "Uma Noite no
Marilyn Monroe foi o símbolo sexual Rio" ("That Night in Rio", 1941), de
dos anos 50: surgiu como modelo de Irving Cummings, com Carmen; dia
fotos ousadas, fez "pontas" em ai- 3, "Como Agarrar Um Milionário"
guns filmes e ganhou a fama com ("How to Marry a Milionaire", 1953),
produções luxuosas. Ambas eram .de Jean Negulesco, com Marilyn;
estrelas da 20th Century Fox: Car- dia 5 — não haverá exibição no dia
men no início dos anos 40 e Marilyn 4 —, "Serenata Tropical" ("Down
no fim dos 40 à quase toda a década Argentine Way", 1940), de Irving
de 50. Daí a Fox ter agora reunido Cummings, com Carmen; dia 6, "O
alguns filmes das duas atrizes que Rio das Almas Perdidas" ("River of
considerou mais expressivos e fazer No Return", 1954), de Otto Premmin«festival.
Marilyn e Robert Mitchun;
ger, com "Os
e dia 7,
Homeris Preferem As
Os filmes a serem exibidos são Louras" ("Gentlemen Prefer Blon"Minha Secretária
Brasileira" des" 1953), de Howard Hawks, com
("Springtime in The Rockies", 1942), Marilyn.

O grupo ja tem experiência de estúdio: em 81"Festança"
compacto comas
gravou um "Cantigas",
e
músicas
ambas
de João Batista dos Santos, "Consciência
de um sambista", de Jurandir e "Alento de
adeus", de Josimar e Nilton. Por duas vezes, no Rancho Não Posso Me Amofiná, o
Festança acompanhou o cantor Noite Ilustrada. No próximo dia 9 de março, o grupo se apresenta no Teatro Experimental
Waldemar Henrique, dentro do Projeto
Clima de Som e no dia 16, reapresenta o
"Pra ninguém botar defeito", no Libero
Luxardo, do Centur. Está agendado para
os dias 22,23,24 e 25 de junho, também no
Teatro Waldemar Henrique o show que
em princípio se intitula "Como era gostosa a Casa do Choro" e que possivelmente
terá a participação do grupo Corta Jaca.

Conservador quer
contato com Houdini
Robert Lund, o conservador do Museu Americano de
Mágica, tem novo plano para eritrar em contato com o espírito de Harry Houdini: pela primeira vez, invocará a ajuda
do espírito da esposa do mágico.
Lund admitiu que sua chance de entrar em contato com
o marido ou a mulher é pequena, mas comentou que não
há mal em tentar.
Houdini morreu num hospital de Detroit em 31 de outubro de 1926. Todos os anos, nesta data, o Dia das Bruxas,
mágicos realizam uma sessão de invocação em sua sepultura, em Nova York, mas até agora sem êxito: o espirito
do mágico não se manifestou.
Lund acha que as tentativas anuais têm sido mal orientadas. "Houdini nunca disse que se materializaria para um
bando de rapazes de mãos dadas numa mesa", disse. "Isto
é um absurdo supersticioso".
Informou que tentará um contato numa sessão de invocação terça-feira, através do conduto óbvio e único ... a
esposa dele. Será a primeira sessão a invocar o espírito da
sra. Houdini (que morreu em 1943).

S^S ¥ ;íí n;;^:?'i,í;r„'-:-~"; -**.T-,'?5;

¦Vil

iíi*

Internacional

y_
t:i'.

tííi-""; !,''!'*¦ Bff

EVf93nl ',.1

.-. ^^^^^

í*:>.;,,

ir"_.-"í ;l

^Sffl*^*'-í'-«(_Í^_r

v\

f

-''''¦'¦*'"¦ ¦

"

{

T

*

I

A.

•tir,
.'.!¦

By Dom Floriano

Naciona
D A partir de 10 de maio o consumidor já pode encontrar nas lojas a superprodução comemorativa dos 80 anos
de vida e 20 de morte de Ataulfo Alves:
"Leva Meu Samba". O
projeto foi idealizado e produzido por Aretuza Garibaldi que reuniu Elizeth Cardoso
(Infidelidade), a dupla malandra Bezerta e Moreira da Silva (Vestiu Saia, Tá
Pra Mim/Desaforo Eu Não Carrego),
Eduardo Dusek (Mulata Assanhada),
Gilberto Gil (Bonde São Januário),
Paula Toller (Errei Sim), Jorge Ben
(Pois É), dentre outros. O lançamento é
Som Livre.
D Em fase final de gravação o no.vo LP do Kid Abelha com o minimal
título de "Kid". A produção é de Nilo
Romero e George Israel. A música de
trabalho provavelmente será "De Quem
é o Poder?", escrita por Cazuza. As participações especiais ficam por conta de
Herbert Vianna, Nico Rezende e Marçalzinho. Lançamento previsto para final de maio, via WEA. .
D fillarcelo Nova (ex-Camisa de
Vênus) e seu guru Raul Seixas mais o
grupo Envergadura Moral, estão nos estúdios da WEA gravando um LP que vai
se chamar "A Panela do Diabo", com
músicas inéditas, compostas pela dupla.
"Carpinteiro do Universo", "Século
XXI" e "Pastor João" já estão devidamente registradas em fita magnética. O
lançamento ainda não foi anunciado.
D Para lançar no Brasil seu mais
recente LP, "Romance", Jullo /g/es/as
teve^que modificar sua agenda de shows.
Fará duas apresentações extra. Dia 21 de
,maio, no Maracanãzinho e dia 23, no
Ibirapuera. A propósito: não passaram
de duas bases prontas o LP que Igleslas
«faria com Roberto Carlos. Agora, só
no, ano que vem.
D Caetano Veloso participando
das filmagens de "Os Sermões", que o
diretor Júlio Bressane começou a rodar
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no Rio. O cantor interpreta no filme o
poeta Gregorio de Mattos. Durante intervalo das filmagens, Caetano foi cercado por repórteres que lhe fizeram
algumas perguntas sobre sua atuação.
Caetano respondeu que só o diretor
Bressane é quem consegue superar a sua
canastrice. Por isso não tem vontade de
trabalhar como ator. Outras perguntas
rolaram e ele procurou respondê-las com
tranqüilidade. Mas quando alguém lhe
perguntou sobre o disco que gravou em
março com Arto Lindsay, do Ambitious
Lovers, para ser lançado no mercado internacional, Caetano ficou à beira de
um ataque de nervos. "Não quero falar

__BP*_H

nlá-l-MB-ii

"í**^*?^"1

ff **' r'

______£_i

'f:-t?.*£&t^mmm^mwÊM..

\

*''

J

nB

¦;

'"_--af

íís_r»_•"

¦_..--__-&.'"- ¦

jWt^''

''¦¦ ' "*.-'.v-hW

^Bra__6»ui___r$

1__iH_i§ÍÍ_---lii______l

sobre o disco. Não quero falar sobre o
disco. O disco não foi lançado ainda e
não quero falar sobre o disco. Sou muito tímido. Não gosto de dizer, mas não
vou falar sobre o disco. Você não vê que
estou fugindo de você porque não quero falar sobre o disco? Não tem nada demais, mas não vou falar", disse ele, antes
de se mandar, em companhia da mulher
Paula Lavignc que também faz uma participação especial no filme. E uma reação incomum, em se tratando de
Caetano Veloso. Isso é mal sinal!
D Raimundo Fagner comemorando a marca de 700 mil cópias vendidas
do seu LP "Romance no Deserto", lançado no final de 87 pela BMG-Ariola.
Um fato curioso é que Fagner não que-'
ria incluir neste disco a faixa "Deslizes"
por achar muito brega. Mas foi convencido pelo produtor que acertou em
cheio. Virou uni grande bit e deu força
para as vendas chegarem aonde chegaTam. Agora Fagner grava seu novo disco e já disse que pelo menos seis faixas
no estilo de "Deslizes" farão parte do
disco. É o tal negócio, sentiu o peso do
sucesso, a força da grana. Fagner nunca vendeu tanto em toda sua carreira e
nunca ganhou tanto dinheiro como agora. É bom para ele mas ruim para a música popular brasileira. É lamentável...
? Já nas lojas o LP de estréia do
grupo Inimigos do Rei. Eles fazem um
som irreverente com uma veia poética
aliada a uma boa dose de humor. Uma
das faixas do disco, "Uma Barata Chamada Kafka", lançada em versão mixpromocional, começa a fazer carreira na
'freqüência
modulada. No Sul já é um
'hit.
D David Bowie planejando lançar
no final de maio ou início de junho seu
novo álbum entitulado "Tin Machine"
que é o mesmo nome da sua atual banda formada por Tony Sales (baixo),
Hunt Sales (bateria e vocal) e Reeves Gabrels (guitarras). A produção do álbum
foi comandada pela própria banda mais
Tim Palmer e a capa foi transada pelo
fotógrafo Sukita, o mesmo que gerou a
capa do lp "Heroes". Segundo o empresário de Bówie e_ie novo trabalho é mui-

to mais pesado que os anteriores, predominando a guitarra distocirda bem ao
estilo dos tradicionais grupos de hcavy
metal mas sem abandonar por completo rock'N'Roll.
D A CBS lançando "Dylan &
Dead" um lp que reúne dois monstros
do rock dos anos 60: Bob Dylan c o
GreatfulDead. Foi todo gravado ao vivo no ano passado durante turnê beneficente pelos Estados Unidos. Entre
outras preciosidades está "Knocking On
Hcaven Door". É clara a superioridade
de Dylan. Outro lançamento via CBS é
"The Best Years OfOur Lives", novo trabalho de NeilDiamond, gravado em estúdio, com músicas inéditas à exceção de
"Baby Can I Hold You", o mega sucesso de Tracy Chapman. O repertório é basicamente formado de músicas românficas, marca registrada em seus discos.
D Animal Logic é nome de uma
nova banda formada pelo batera Stewart
Copeland (ex-Police), o baixista Stanley
Clarke mais a vocalista e compositora
Deborah Holland. O primeiro resultado
é um 12" com "There's A Spy (In The
House Of Love), "Someone To Come
Home To" e "Night Owls", esta última
apenas de Stewart Copeland. O lançamento aconteceu esta semana na Inglaterra.
O Está confirmada para janeiro do
próximo ano mais uma edição do festivai Hollywood Rock. Já tem garantida a participação de Elton John mas
outras grandes estrelas estão sendo contactadas. O contrato com Elton John foi
assinado esta semana, no Rio, com o
empresário Luis Oscar Niemeyer, um dos
.responsáveis por esse evento.
D Philip Glass criou a trilha sonora do filme "The Thin Blue Line", filme este que relata as investigações sobre
o assassinato de um policial de Dallas
em 1976 e a subsequente prisão do autor do crime. A trilha será lançada em
disco no início de maio pelo selo Nonesuch.
O Tina Turner em Nova York gravando seu novo álbum, com produção
do saltitante Dan Hartman. Quatro faixas já estão prontas, entre elas "Undercover Agent For The Blues", "Steamy
Windows" e "You Know Who". Outra
estrela que está gravando é Diana Ross.
Seu novo disco, que vai se chamar "Workirí Overtime", está ganhando produção
de Shep Pettibone. Este disco marca sua
volta a Motown mas não apenas como
contratada, mas também como dona,
afinal Diana adquiriu recentemente a
maioria das ações da gravadora.
D O ex-beatles Rlngo Star, que está lançando um novo disco, inicia em
breve uma turnê pela Europa. O promotor David Fishof ainda não divulgou
maiores detalhes sobre a turnê apenas
que Rlngo comandando a bateria será
acompanhado pelos guitarristas Joe
Walsh e Peter Frampton, o baixista Jack
Bruce, u tecladista Billy Preston e pelo
saxofonista Clarence Clemons. Existe a
possibilidade da Pepsi patrocinar a excursão. Enquanto isso seu ex-comparsa
Paul MacCaríney dá os retoques finais
no seu novo álbum, só com inéditas.
Paul também planeja excursão peh.
Europa.
D Para quem gosta de Michael
Jackson ele vem ai no final do ano,
num álbum duplo de grandes sucessos
mais três inéditas. Mas antes Michael
aparece no novo lp dos Jackson. Ele
canta com as irmãs La Toya e Janet em
"2300 Jackson Street" mais Tito, Randy,
Jacki e Marlon, os irmãos menos afortunados.
D Grace Jones passou três dias
numa cadeia na Jamaica. É que a policia local encontrou em seu apartamento, mais precisamente dentro de uma
bolsa de seu namorado, uma pequena
quantidade de cocaína. Para se livrar das
grades, Jones teve que pagar uma fian-

ça de 2.700 dólares mas seu caso será julgado em brev& Ironicamente, uma das
canções de seu novo disco, em fase de
"Crack Attack" e é
gravação, se chama
uma advertência contra os perigos do
abuso de drogas. "Eu nem mesmo fumo maconha. Tomo eventualmente aiguns drink e é tudo. Quando quero me
animar, tomo tequila", garantiu Jones,
que já informou à direção da penitenciaria seus planos de filmar clips para
"Crack Attack" e Kicked Around", em
suas dependências.
O Os fãs do Queen, aqueles que
se rasgam pelo grupo, podem ficar tranqüilos.O Queen não acabou. Está vivo!
Acaba de lançar um compacto na Inglaterra com "I Want It AH" em um lado
e "Hang On There" no outro. Isso é uma
"The Miraprévia do seu novo álbum,
lançado
cie", que será
pela EMI no final de maio.
O Endereçado aos fanáticos pela
música instrumental eletrônica e derivados, a BMG-Ariola começa a distribuir
no Brasil o famoso selo Private Music,
de propriedade de Peter Baumann,
membro fundador do grupo Tangerine
Dream. Concebido em 1983, o selo tem
como principal objetivo divulgar um novo gênero de música contemporânea. Seria uma combinação de suas
experiências como líder, seus contatos
com músicos talentosos procurando o
mercado apropriado para sua música
pessoal e por último, a sua própria visão criativa. Além desses fatores, Baumann sentia uma necessidade do
mercado para um novo tipo de música
que preencheria o vácuo deixado pelos
grandes artistas e bandas dos anos 70.
Para iniciar seus trabalhos no Brasil, discos do guitarrista Andy Summer, um
ex-Police (Misterious Barricades), do
violinista Jerry Goodman, um exMahavishnu Orchestra (It's Live), do
multinstrumentista Carlos Alomar
(Dream Generator), que foi integrante
por muito tempo da banda de David Bowie, o próprio Tangerine Dream (Optical Race), a exótica new age de
Suzanne Clanl (Neverland), o violão
folk de Leo Kottke (Regards From
Chuck Pink), o genial tecladista Eddle
Jobson (Theme of Secrets), o baixista
e multitecladista Patrlck O' Hearn (Rivers Gonna Rise) de atuações com Frank
Zappa, e uma copilação (Pian One) onde a presença do tecladista RyulchíSakamoto é marcante. Um detalhe: o
lançamento no Brasil por enquanto só
em Compact Dlsck. Disco convencional, talvez mais tarde.
O Já está à venda na Gramophone
Discos a demo-tape da banda D.N.A.,
formada por Fernando Filho (vocal),
Marcelo Shiozalki (guitarra), Beto (bateria) e Pepê (baixo). Junto com a fita,
que tem quatro músicas, um release e um
adesivo do grupo. Cada kit custa 2 cruzados novos.

<4*

f+*
V'"

L-5-

-

f-

¦' '-wBMMMk. i

"""" "~
Belém, dQmlngo, 3Q de abril de 1989

• QOUBBUU. JÊ

V___S-

flõja

-.

Víí-í-

I

mm^B

'

'•'

V

'

•'

*

m

I-

Ao meu pequeno grande amigo
ãidney Braga
Que Deus te proteja e guie o teu espaço em busca da
felicidade, da saúde e da paz. Você merece. Feliz
aniversário. Um beijo com todo amor. Dos seus pais e
irmãs. Luiz, Alzenir, Sirleny e Sidleny.

Rosângela
Porque você não liga mais pra mim?.
Ainda espero todos os dias o seu
telefonema. Não pense que eu lhe
esqueci. Apesar de tudo, te adoro.
Pequenino.

Desejamos ao chefe amigo um feliz aniversário e que Deus lhe
conceda paz e saúde. Funcionários da Divisão
Financeira da Assembléia Legislativa

Tânia (Gata)
ter me

Obrigado por
aturado 8 anos ao teu
lado. Te amei, te amo e fe
amarei. Jory
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HAROLDO FERNANDES
ADVOCACIA-- Imóveii.A
maior organização Imobiliária
da Amazônia. Compra,venda
locação • administração da
b-ns.AçÔBí de despejos,renovatóriai, reajusto* contratai da
locação Feituras da contratos.
Rua 28 de Sol, 269/207
f/223-6272 C/6

5005752

DIREITO DA FAMÍLIA' —
Inventários, soporações amigáveis ou judiciais, divórcios,
ttc. Abrangendo propoiituras
do ações dofeias a recursos.
T/Escritório Haroldo Fernandei Rua 28 de Setembro 269
con|. 207 f/223-6272 C/J6.
HAROLDO FERNANDES
ADVOCACIA — & Imóvaii.
Cauiai: clveii, comerciali Irabalhistas o criminais: compra,
venda, locação a administraçflo do bem. Rua 28 de Selembro 269 con|. 207 f/223-6272
C/J6.

5005755
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Através de chutes compassados, vais lançando a bola e hoje marcas mais um tento. Por muitos anos
longas partidas irás jogar e, temos certeza, estarás a postos recebendo bem o passe para
defenderes os que têm suas bolas retidas em algum gramado da vida. Dindinho, da arquibancada
vibramos e rezamos para que, a saúde, a paz, a honestidade e a justiça, continuem a fazer parte
do seu time. Parabéns. Andréa de Cássia e João Alberto.

Dr. João JVtaria Lobato

Felicidade é ter um filho como você,
compreensivo e inteligente. Pedimos a Deus que
te ilumine para que consigas realizar todos os
?eus ideais. Feliz aniversário. Teu irmão Paulo e
teus pais Belmira e Elias.
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Sérgio Augusto
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Jacira
Magalhães
Te adoro, parabéns pela
aprovação da UFPa.

Josefa Magalhães
FRANCISCO NOGUEIRA
IMÓVEIS—P/vendai e transf
Cj C.Nova Satélite Geraldo
Palmeira Entroncamento Mar*
co Nazaré Umarizal Canudos
Terra Firma São Braz Crema*
cao Inf J.Alfredo 70 i/401
W224B959 C/368

ahah.hdbüã"'
ANANINDEUA ALUOA-SE
— Terreno esquina estrada a
rua am frenta de garagom
40x90. Tratar Sr. Beckman
231-1151. Creci 552.

J. Catarino

José Catarino

Bahia Neto

Se a tua felicidade depender de 30.04.89
A nossa felicidade é completa por
de
você existir ao nosso lado. Te amamos amor, você será feliz para És a maior alegria
eu
amo
muito
"^Tm™
muito. Feliz aniversário. sempre, porque

Sandra, Augusto e Hérica.

11
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Leopoldo Mãezinha Catarina Souza

Mark

. „ ... Não deixe que
(Tia Catita)
i
c,
j.
So
podemos dizer que es muito chama queHexiste Queremos
especial em nossas vidas. entre nós se parabenizá-la pelos
Parabéns!. Dário, Algerdra, apague,_r,ao me seus 100 anos.
_ . ..
V.
,,
w
deixe. Caozinno Felicidades! De suas
Priscila, Vovó e Vovó
sobrinhos
Xuxo
|
| |

Você é nosso
amor há 20 anos.
Feliz Aniversário,
mãe, vó e
manos

Chorinho Novo

France

Nasceu no dia 17.04.89, Suzanne
da Encarnação Brito seus pais,
avós e tios estão felizes. E como diz
"já
tem bossa de
Isaac Soares;
futura miss,

Não te esqueço
nem por um
segundo. Feliz
aniversário.

Mônica

MANSÃO EST COLONIAL
C/300 M2—Alugo estr do
Maguari px igreja ot/local
tranqüilo arborizado salão
4/4 s/2sultes c/arms amb c/coz
kit a/serv b/soc lavabo dep
emp garagem plantão hoje
228-0663 c/477
0005475

ANANINDEUA—Alugo casa no Júlia Soffor pertinho do
ponto do ônibus área p/garagem pátio sala 3 quartos copa*
cozinha s/do banho forrada
acarpetado e quintal
NCz 130,00 Tratar F/2295237
C/169
5006043

GALPÃO NA BR 316 —
Alugo práx ao Geminl com
1000m2 área laterais servindo
para grandes empresas com
podas de enrolar guarita 2 banhelroí etc Tratar 225.4726
224.3892 Incl lab dom e feriadai 153
5006002

MARLEOS EMPREENDIMENTOS — Aluga ótima casa cj. Geraldo Palmeira s.de
visita 3/4 b social cozinha à de
serviço quintal pátio exc. localízação px. parada de ônibus
vi 100,00 f/2236957
2271455 C/122J.

ESCRITÓRIO IMÓVEIS
—Aluga casa no conj Geraldo
Palmeira de esquina prox do
asfalto c/garagem pateo sala
3/4 copa-cozinha b. social servindo p/comerciò t.q.27 c/6 e 7
p. permanente c/1532.

ALUGA-SE—Uma cata no
Con] Julia Seffer ,Rua 6 A c 12
com 2 quartos uma suite, murado gradeada bombo d'água
já reformada Tratar tel
234-4118.

Jory e Tânia
(Óbidos)

A vocês, queridos pais, parabéns
pelos 2920 dias de vida conjugai. Seus
bambinos: Willer e Raphaela

BATISTA
CAMPOS
SE VOCl t PROPRIETARIO DE IMÓVEL—E eitá interessado em alugar, vender
ou transfert-lo, ligue p/gente
222-084B. Temos muitos cltentes cadastrados p/negociar ser
imóvel ie|a ele q/tipo for.
C/279.
0005263

ÜNICO NO BRASIL-Com
serviço computadorizado garantido e internacionalmente
conhecido; xerox grátis; eleito
Corretor do Ano com apenas 5
anos de trabalho; filmagem a
amostragem de imóveis alavés
de vídeo; atando até 21 horas,
sábados e domingos até 17.
Venha conferir Dr vianna Advocacia em Geral & Imóveis Av
P. Vargai, 640 F/2252118
c/1492 lelex 2437.
5005744

5005475
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Demonstre todo seu
amor, através
O LIBERAL. Escreva
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ENVIE SUA MENSAGEM
ATÉ ÀS 21 HORAS DO
DIA 11 DE MAIO
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ALUGA-SE OU VENDE-SE
—Excelente prédio comercial
à Rua Leão XIII. no Coração
do comércio, c/o00m2, em 4
pav. t/222-0848. C/279.

BATISTA
CAMPOS

0005250

ALUGO LOJAS EM 1'LOCAÇÃO — S/luvai na Mundurucus em frente ao colégio
Ideal t/no eicritórlo Aluisio
Meira na 13 do Mala 469 od
11-° andar fones
Mercúrio
2246422 o 2246509 croci n-°
23/Pa.
0005715
ALUGO PONTO COMEUCIAL—Praça Amazonas excelente para qualquer atividade
comercial Informações à B.
Couto 659 Fono 2237627 Croci 425.
5005246
CASA
P/COMÉRCIO—Alugo-io na
Padre Eutiquio esq da Areireste c/trôs salões deposito
Pintada área de
E anhoiro.
150m2 aproximadamente ben*
hit. valor NCzl500,00 Ética
237 f/2245211
Av.Nazaré
c/001-J
5003615
CASA TÉRREA—Aluga.io na
Francisco Monteiro c/pálio saIa estar/jantar 3 qtos banh copa/coz área serviço armário
em um qto tábuas corridos etc.
valor NCz400,00. Ética Nazarí 237 f/2245211 c/OOl-J
5003643
ED AORIPINA MATTOS
—Aluga-se na Serzedelo Correa c/sala estar/jantar sacada
lavabo 3 qtos(l suite) banh
copa-cozinha área dep empreValor
garagem.
gada
NCz700,00 Elica Nozare 237
f/2245211 c/001-J
5003648
ED CÂNDIDO
PEREIRA
—Aluga-se na 16 de Novembro esq da Arcipreste c/salão
c/varanda lavabo 3 suites co*
pa/coz área serviço dep emp e
garage valor NCz600,00. Etica Nazaró 237 f/2245211
C/001-J
5003617
ED. TENNYSON RAPOSO
— Aluga
opto? na Serz.
c/Gentil loc. tranq. e seguro. 2
c/sala, 3/4 [1 suito)
p/andar
copa-cozinha;
banh.social,
dep.comp. empregada T/Pal.
do Rádio S/216 F/2244740
C/094 J.
0005245

COMERCIO
LUSEM
ALUGA-SE
VAS—Prédio comercial 3 and(
elevador 3 salòos 30 salas
c/divisórias 10 s banho servindo grandes empresas órgão
do governo ele exc.local preço
ò combinar 2334694 domingo
feriado C1474
0005569
ALUGO NA MANOEL BARATA — Entre Frei Gi! e Assis
de Vasconcelos 1 "locação s/luvas prédio inteiro ou separado
tendo loja c/banheiro e 3 conjs
c/banheiros t/no esc. Aluisio
Meira à 13 do Maio 469 od
11-° andar fones
Mercúrio
224-6422 o 2246509 croci
23/Pa.
0005721
ALUGO NO ED COM PINHO — Na Campos Sales
c/15 de Novembro con] p/escritório ou consult. tratar esc.
Aluísio Meira na 13 de Maio
469 ed Mercúrio 11 -°andar fonos 224-6422 o 2246509 croci
23/Pa.

0005724
ALUGO NO ED INF. DE
SAGRES — Na Manool Barata próx a av. Pres. Vargas
semiconj.
p/escritório
mobiliado. t/no esc. Aluisio
Moira à 13 do Maio 469 od.
11? andar fones
Mercúrio
224-6422 o 2246509 croci
23/Pa.
0005718
APTO DE LUXO —Aluga-io
na Ô de Almeida c/sacada saIa Íntima 3 qtos (1 suite) lavabo
copa/coz banh social área de
ser 2 dep emp garag armários
valor NCzl.200,00 Ética Nazaro 237 f/2245211 c/001-J
5003633
CASA —Aluga-se uma na C.
Sales p/comércio. Valor NCz
300,00 Tratar Av. P. Vargai,
197/314. Croci 621.
0004049
COMÉRCIO —Aluga-ia sala
p/escrítório na Monoel Barata.
Valor NCzl 20.00. Tratar Av.
Prós. Vargas, 197/314.
0004047
DR.VIANNA—Advogado o
corretor, oluga terreno, onde
era o arraial da Igreja de São
Raimundo Nonato, perto Pço.
Brasil com 2850m2 ideal para
madeireira, empresas de transporte, depósitos etc p/700,00
C/1492 inc. domingo.

5005535
ED.

PALÁCIO DO RADIO
Aluga-se Kit-Net c/sola e
quarto grande todo mobiliado
e decorado, de frente c/sacada. Aluguol NCz 400,00 T/fono 224-4740 C/094-J.
(1005239

ESC. VALENTE DO COUTO
Aluga nos altos da Manoel
Barata um ponto c/3 salões, 1
saleta, corredor 3/4 banheiro
copa-cozinha
e área.
Inf.
241-4111. Croci 015-J.
0005701
PONTO
COMERCIAL —
Aluga-se um localizado bem
no centro da cidade. Av. Caitilho frança 208, loja o sobre loja, área total 500m2. Tratar
polo fono 224.5071 Dr-°Adol.
Croci 754.
5005332
SALA
P/ESCRITÓRIO—Aluga-se
na ed Infante de Sagres entre
¦ Pres Vargas e 1? de Março
c/salão sala de banho copa todo pintado piso raspado lum.
valor NCz 150,00. Elica Nazaro 253 f/2245211 c/001-J
5003649
CHÀO E TETO—Alugo casa
na Ô de Almeida px a Pie Vargos servindo p/ fins comerciais
c/garagem 1 carro salão em L
2 pavtos copa coz dep emp 3
qtos s/ 1 st grande bh se em
. *450 m2
área const de
P/1.200,00 Inf Gentil 508 f/
222 5044 Croci J-161.
5006355

Belém, domingo, 3Q de abril de 1.89

OUBERAL

2 CLASSIFICADOS

GAMDDOS

APT* C/TELEFONE—Alugase na Humaitá ed Cristina c/saIa estar/jantar sacada 3 qtos()
suito) banh copa/coz a/sorvlço
banh empregada o garagem
valor NCz400,00. Elica Nazaro 237 f/2245211 c/001-J
5003637
APT'LUXO ED SAVANAH
— Slntecado portas trabalhadas pintado tudo novo sala 2
amb. 2/4 2 s/banho copacozinha azulejada e lajotada
apenas 250 mil Alm Barroso
osquina c/Mauritl inf 2222507
c/537.

0005703

ALUGA-SE POR 40,80 •
90,00—Incluindo água e luz
sem fiador kit-net mobiliado
na
por temporada procurar
rua jabatitoua 548 pelotas Hotel fim da linha do ônibus Arsenal próx. a Rodoviária c/925
5005051
i

ALUGA-SE APARTAMENTO —Do fronto sala, %' ambientes 2/4 copa-cozinha, dep
emp completa, sacada, Interfone 1" locação garage fone
226-1421 Marca croci 313.
0005953

)

CIDADE
TELHA <

DR.VIANNA—Alondlmonta
até 21 horas. Aluga casa alveDuque granaria Lomas
perto
deada pintada pátio garagem
sala 3 quartos (1 suito) banhairo copa/serviço d.empregada
350,00 f/2252118 v/vfdoo
C/1492
5005561

MOSQUEIRO

CIDADE VELHA—Aluga-io
grande torreno na Av.Alte Tamandaré esquina c/trav Bom
Jardim medindo 51,80m de
frente 25m pela lateral esquerda e 61,80m p/latoral direita
Fono
NCz800,00.
aluguol
2412618
0004845
PAULO EMlLIO MIRANDA
— Alugo p/NCz 250,00 om
átimo perímetro da 16 de Novombro, apt-°claro e ventilado,
em andar alto, de sala, suite,
cozinha, área de serviço e garagom cololiva. T/224-5734
224-4150. Croci 979.
5004595

COQUEIBO
GALPÃO
DE
500M2
—Aluga-se proximidades da
BR-316 km 01 todo omoslrulude
ra metálica
p/valor
NCz400,00.
T/p/f/223-7730
C/1612.
5005861
GRANDE DEPÓSITO — Pa
ra grandes
empresas, na
BR-316 c/2.200m2 alugo c/oscritório independente, próximo
ao elevado do Coqueiro. Tratar f/224-1626 - Lauro. Croci
096.
0005343
8.300m2 AO LADO DO
VIADUTO — Modindo 150
frente/68
lateral/17 fundos
área totalmente murada e livre
p/qualcuor tipo de utilização
(comercial ou residencial). Barbada exc.local.
Precentual
ltda. tol. 241-3730 R. Aristidos Lobo,
223-lérreo.
C/175-J.
5006609

GUAMA
ALUGO PONTO COMERCIAL — Com galpão na Barão IqMiri 180m2 com escritario sala de espera entrada lateral todo gradeado lajotado
pintado construção nova diariamonto alò 21 hs 225.4726
224.3892 C/153
5006009
E S C R I T ÔfR I O
D'OLIVEIRA—Aluga-so apto. na J. bonifácio px. a Barão
do I. Miri, c/2 salas 3/4, dop.
c/de pregada etc. T/no Ed. Rotary, Conj 603,c/O Dr.Ulysses
D'Olivoira,f/223-4414.
5006071

ICOARACI
ALUGA-SE—1 casa alvonaria, 3 comp, banheiro e sanitário interno bairro da Agulha
Souza Franco
preço l.Cz
60,00. Tratar c/proprietário
Barão do Triunfo 2155 ent.
Inc. aos
Marques/Visconde.
domingos.
0005349
SÓLIDOS EMP. —Aluga casa á Rua Pe.Júlio Maria (3-?
rua) com sala quarto cozinha
do sorviço
âroa
bh.social
molhoros
p/NCz80,00
284
inf.Tr/C.Colombo
f/2270018 2271984 C/163-J.
5005729

JURUNAS
CHÃO E TETO — Aluga apt-°
no Ed. Vivier na Tamóios
p/300,00 c/garagem sala 2
quartos bh se cozinha área
serv. dep comp emp sacada
otc.
Inf.
Gentil
508
f/222-5044. C/J-161.
5003466

MARAMBAIA
ALUGA-SE 2 APT'—Com 2
quartos bloco(b) na Rua José
de Alencar nS323. Tratar na
mesma com Dona Mirian no
Valor NCz 180,00

—
VIRADO
CHAPÉU
Aluga-se em frente a Praia,
ponto Ótimo para comércio
com 5/4, para maio, junho e julho, por NCz 3.200,00. Trotar
ou
224-4506
fono
polo
223-9040
5006148
NO
ARIRAMCASA
BAfDlARIA OU MES — 2
sufte)
sola banh
{1
ep/comp, depósito, toda ava3uartos
randoda/gradaoado o equipada, garagem, local oxc Percentual Ltda tol 241-3730 R. Aristidos Lobo 223 C/175 J
5006616
CASA 3 QUARTOS/ARIRAMBA— Salão, copa/coz,
banh. social, garagem, quintol, páteo, toda mobiliado e
equípada/gradeada,
pronta
Percentual
p/uso imediato.
Lida tol.241-3730 R.Arislidos
Lobo, 223 C/l 75J
5006630

ATENÇÃO ESPETACULAR
CHÁCARA — Aluga-se c/várias dependências 2 suites 2
piscina churrasqueira maloca
c/banheiro d/c/ emp telefone
canil área 170x170 garagens
f/2236957
exc localização
c/763.
5005968
CASATERREA
MOBILIADA—Aluga-se
na
Rua Euclides da Cunha c/gar
jard sala estar/jantar 3 qlos (1
sufte) banh coz disp dep empre
lavanderia
quintal valor
NCz300,00 Ética Nazaró 237
f/2245211 c/001-J
5003624
GALPÃO ALUGA-SE — Novo 1-° locação c/500m2 área
c/escritório e 02 banheiros
próx. a Augusto Montenegro.
Trator c/Mário Antônio fone
223-8435. C/1220.
0004878

MARCO
ALUGO
APARTAMENTO
300,00 — Av. Alto Barroso
apt* 104 Ed. Jardim Acácias,
Alugo 1 sala p/escritório Quintino Boc 2511 150,00. Alugo 1
préd comerc resd na Mundurueus 600,00 f/222-2941 Valmarir C/775
0005410

PI
APARTAMENTO
EXUCUTIVO—aluga-so
no
Ed. Gilberto Mostrinho.Batisla
Campos d garagem, sala conjugada, 2 dormitórios, 1 sala
de banho, armários embuti*
dos, dep. empregada. Valor
400,00. Tralar c/ Drí Dolores
p/fone 2296008 Crecl 1282.
5005583
SAO BRÁS ALUGA-SE —O
2"andur de um prédio de 3 andares constantes de 4 salas c/2
banheiros 1-" locação próx.a
Av.Almirante Barroso aluguel
obs.somente
NCz400,00
p/fins comerciais.T/f/223-7730
C/1612.
5005961|
— Aluga-se
BRAZ
SAO
apartamento de 3 quartos +
2
salas de baq/empregada
nho etc. Tralar fones 241-4824
e 241-3616. Croci 1026 NCz
300,00.
0005393
PRÉDIO COMERCIAL — Do
esquina na José Bonifácio c/S.
Jerônimo servindo p/banco lojas ou outras atividades comerciais alugo melhores informaçôes fones 231.6636 ou
diroto c/o dono
231.2722
C/501.
5006534

ALUGO' NA GOV JOSÉ
MALCHER—ENTRE Rui Barboso e Quintino loja c/25m2
s/íuvas tratar escritório Aluisio
Meira na 13 de Maio 469 ed
11° andar fones
Mercúrio
224-6422 o 2246509 creci
23/Pa

0005733
ALUGO NA MAGALHÃES
BARATA—Em frente a Celpa
114 c/armários
apt? c/sola
s/banho e coz trator no escrutórío Aluisio Meira na 13 de
Maio 469 ed Mercúrio 1 l^ano
224-6422
dar
fones
2246509 croci 23/Pa
0005729
ED.JOAQUIM AMARAL
—Aluga-se na Alcindo Cacela
esq. da João Balbi c/sala estar/jantar sacada 3 qtos (1 sufte) banh coz área ser dep emp
garago valor NCz700,00. Etica Nazaré 237 f/2245211
c/001-J
5003629
SE VOCÊ Ê PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL—E está inleressado em alugar, vender
ou transferi-lo, ligue p/gente
222-0848. Temos muitos clientes cadastrados p/negociar ser
imóvel seja ele q/tipo for.
C/279.
0005262

PEDESIRâ
ALUGA-SE UMA CASA —
Com 3 quartos, sendo uma sufle, forrada, lajotada, gradeaàa, com garagem. Tratar pelo
telefone 225-0388.
5002676
ALUGA-SE — Trav. da EstroIa 1671 bairro da Pedreira
bangalô 1-° locação. Contendo
térreo, garagem, 2 salas de eslar, pátio, 3 suites, sala de jantar. Aluguel valor mensal NCz
500,00. Inf. p/fono 228.3626.
5004788
ALUGA-SE —Confortável casa na Marques de Herval toda
avarandada 3/4 2 salas cozinha banheiro e outras dependôncias pintado e sinlecada 2pavimento NCz350,00 fone
224-6293 223-2437 C/105
5005059
K
i
T
N
Ê
T
MOBILIADO—Aluga-so
mensal ou semanal sem formalidade em prédio novo com vaga de garagem a Av. Antônio
Everdosa 947 entre Estrela e
Timbó (ent/p/Mauriti) Ver no
local com Antônio c/925
5002800
—
GALPÃO
EXCELENTE
C/1250m2 todo em alvenaria
concroaço
c/estrutura do
piso
tado s.banho frente do 25mts
em exc.localização c/fácil estacionamento barbada. Percentual Lida f/241-3730 R.Aristidos Lobo, 223 térreo. C/175-J
5006638

REDUTO
ALUGA-SE — Senador Lomos próximo Praça Brasil linda
residência ideal para clinica ou
grandes empresas. Tratar Sr.
Creci
Beckman 231-1151.
552.
0004829
CASA TÉRREA
P/FINS
COMERCIAIS—Aluga-se na
Quintino Bocaiúva c/pátio sala
estor/jantar 2 qts banh coz
área dop empregada alpanNCz
dre e quintal Valor
300,00 Elica Av Nazaré 237
f/2245211 c/001-J
5003623
ALUGA-SE SALA — Para oscritório. Boa localização. Tralar telefono 223-070B, horário
comercial.
5006259

SAO BRÁS
ALUGA-SE APT» -Do fino
acabamento no Ed Pedro Carneiro d telefone 2 ar condidanados 2 garagens 1 suites +
2/4 ./armários wc-socíal sala
cop-coz C/armário dep comp
de emp o Ároa t/2249564
c/1554
5005849
ALUGA-SE APT» —Do fino
acabamento no Ed Pedro Carneiro d telefone 2 ar condicionados 2 garagens 1 suites +
2/4 c/armarios wc-social sala
cop-coz C/armário dop comp
de omp o Ároa t/2249564
c/1554
5005852

PROPOSTA IGUAL NÃO HÃ!
Pagamos seu aluguel em dias, mesmo quo o inquilino nâo
pague, água, luz, telefone. IPTU, condomínio, conservação e
assistência jurídica, além aa filmagem do seu Imóvel.

LIGUE: 241-1768
A__r_-ir_i_rtxs__ora Belém Ltda.
Trav.

14 do /iflôrço, 655

TEMPORADA
RIO DE JANEIRO
Aluga-se aparlamento com todos os
utensílios.Copacabana, Posto 04, dia ou
mês. Tratar diretamente com o proprietário fone: 237-7034
(021)

DIVERSOS
E PE1SI0HAT0S
ALUOA-SE APTO — Mobiliado na praia do Flamengo
Rto de Janeiro. Trotar Frutuso
Guimarães
n-° 400
fono
2238577.
5006376

CASA Dl FAMÍLIA — Oferece vagas para senhores e rapazes com ou sem refeições,
para diaristas e monsalislas.
Ambiente selecionado, poucas
pessoas, ônibus a porta, bairro do Nazaré, Gonlil, 1213,
fono 224-7407.
PIHOMENS FINO TRATO
— Ambiente familiar d ou
s/vaga garagem ótimo localização quartos taqueados tela*
dos gradeados refeitório prólocal. P/pessoas c/bôas re•rtnciai. F/2260614.
Íirio

0005533

APT' EM COPACABANA
P/TEMPORADA — Aluga-se
na Miguel
Lemmos
tod.mob,roupas do cama/mosa/banho,talhoros, pronto
p/uso.Ótimo preço. Percentual
Ltda tol.241-3730 R. Aristides
lobo, 223- torroo C/l 75-J
5006623
DIVERSOS — Alugam-se 2
casas alvenaria c/ 3 compartimentos uma Bengui 00 cruzados outra Una 100 cruzados d
garage t. Imobiliária Nosso
Lar fono 231-3398 c/ Farias
c-578

SACRAMEFJTÃ
PONTO
ALUGA-SE
UM
COMERCIAL — Paro qualramo de negócio. Conteno uma poria de ferro, estan3uer
do em fase de acabamento.
Preço
Exigem-se
depósitos.
NCz 120,00. O imóvel situa-se
na Passagem Santo Antônio,
ficando a 30 metros da Av. Senador Lemos. Os interessados
deverão tratar na Av. Senador
Lemos, 3949, altos ou pelo fone 233-2107 com o proprietário José Alexandre.

5005397

SOUZA

HAZARE

5005875
ALUGO 1 CASAS —No rosidencial Tapajós uma de 2/4 e
uma 3/4, murada, gradeado,
banheiro social, box, ducha,
acabamento de l-°NCz 180,00
Tr/Conj. Tapajós R Barlaventos
ni9 C/987.
0004835

ALUGA-SE CASA — Do 2
pav na Tv 3 de Maio pertinho
da Mag.Barata serv p/resld ou
escritório pátio sala varanda 4
quartos s/de banho copacozinha s/de jantar e quintal
murado NCz 400,00. Tratar
F/2295237 C/169
5006050

ALUGA-SE UM APTO —
Com sala, 2 quartos, cozinha,
banheiro social. Res. Lourdes
Caldas. Inf. f/226-6842.
0005338
PONTO
COM
CASA
2
COMERCIAL—Aluga-se
pavimentos BR-316 perto do
Xodó na R.Juracy Silca serv.
ou comércio
p/residéncia
altos
banheiro
salões coz.
200,00
aluguel
salão
grande
T/Daniel f/2267703 C/783
0005676

k^M
ARSEML
ALMTE.TAMANDARE
o*TERRENAO—Vondo-so
cepcional terreno na almto.Tamandará próximo a 16 do Novembro.medindo 19x47, desocupado. Entrega imediata,ótido
Aruan
mo preço.
Carmo.f/241-4614/235-2858.
C/119
5006196
APTO 2 E 3/4 PX PÇA B.
CAMPOS—Últimas unidades
sl festas piscinas playground sinal 2.800,00 + 18 x%8,00 2
semestrais chaves fin Bradesco
15 meses. Vendas
entrega
J . B a I b y 7 2 5
2239184-2412719 C/J-21
5006530

TELE6RAF0
ANANIHDEUA
DR.VIANNA—Corretor
ano/88. Aluga casa/alvenario
sala quarto
pintada forrada
oanneiro cozinha serviço quintal 5. Carneiro 65,00 alugue
com total segurança venha vôIa através vídeo f/2252118
C/1492
5005556

TERRA FIRME
CASA ALVENARua São Domingos
na Terra Firme 619 altos com
pátio sala 02 dormitórios suite
sala de banho cozinha poço
fone
Tralar
artesiano.
229-11-01 Creci 1359.
0004823

ALUGO
RIA —À

UMARIZAL
ALUGO CASA —Próx da
fab. Souza Cruz c/ampta sala
2 quartos copa-cozinha ampla
s/banho vaga carro 300,00
Balby
1110
novos T/J.
f/222-4339 C/1322.
5005784

Õ
na
C/TELEFONE—Aluga-so
Municipalidade
Ed Saturno
c/sala e estar/jantar sacada 3
qtos banh cozinha área serviço
banh empreg e garag Valor
NCz500,00 Ética Nazaré 237
f/2245211 c/001-J.
5003635
APTfSEMI-MOBILIADO —
Aluga-se no Ed. Antônio Barreto, com sala, 2 quartos, varanda, dependência completa
de empregada e garagem,
aluguel NCz450,00. T/fones
222-4271 e 222-9943 croci
769.
5004033
CHÃO E TETO — Aluga kitnet todo mob. Ed. Stos Dumont
na Municipalidade px
Brapça
sil c/sala quarto cozinha bh se
garagem otc. mobília de 1°
508
Inf.
Gentil
p/350,00
f/222-5044 croci-J-161.
5004630
DR.VIANNA—Advogado e
corretor, aluga torreno, onde
era o arraial da Igreja de São
Raimundo Nonato, porto Pça.
Brasil com 2850m2 ideal para
madeireira, emprosasde transporte, depósitos etc p/700,00
C/1492 inc. domingo.
5005534
DR.VIANNA—Corretor
ano/88. Aluga casa 2 pav. fino
acab.armários 3 ar cond.pátio
garagem 3 salas 4 quartos (2
suites) banheiro otc J.Pio frente
M.Barata 800,00 alugue com
segurança f/2252118 C/1492
5005569
EXCELENTE APARTAMENTO —Sala 2 quartos, banheiro em mármore copa cozinha
área de serviço garagem p/2
carros, sacadas M.inf.p/fono
2200256 ou Tv.rui Barbosa
500 e Croci 162

0005750
UMARIZAL—Aluga-se grande terreno na trav.D.Romualdo Coelho c/salda p/Av. Pedro
A.Cabral de 7m modindo 22m
do frente por 28m de fundos
p/qualquer atividade comerciai alugueel NCz800,00 fono
241-2618
0004848

TERRENOS BEM LOCALIZADOS — 1 no Porto Artur,
do fronto p/PA-391. 7x80m
1.800,00. 1 om S. Francisco, a
13x30
30m
da
pista,
1.800,00. T/na Praia do Chapéu Virado, na Barraca KTisporoalí 14h. C/541
0006030
UMARIZAL — Alugamos
amplos quartos paro rapazes
próximo a Doca com água e
luz. Tratar fono 222-79-0
5006248

TERRENAO ESPECIAL —
P/sitio chácara ou ompresa
c/50m de frente x um auarteirão c/150m de fundo alto piano e seco localização privilegiada de Marituba c/frente p/2
ruas c/toda infra-estrutura de
luz fria e linha telefônica a porta quase todo murado c/caso
p/caseiro e muitas arvores frutlferas c/título definitivo do Iterpa o reg. em ordens na Rua da
Assembléia a 2 quadras da BR
e a 10 minutos do Belém
aceito
15000
carro
T/2316478 au T.Bastos Conj.
Columbia BI.A 104 C/1235.
5005379
TERRENO - ANANINDEUA — Na estrada do Maguary, modindo 38x47, plano,
seco, exc. para qualquer emno
preendímento comercial,
à porta.
asfalto,
ônibus
T/235-3462,
Sr.
Mauro.
C/1333.

0005450
TERRENOS NO ASFALTO
— Próximo Conj. Júlia Seffer
luz no asfalto 79x80 metros
Ncz 12 mil, outro 30x80 metros NCz 3.500,00. Tratar Ed.
Nassar s/207 fone 241-3116.
Croci 13.
0005594
TRANSFERE-SE
CASA
—Conjunto Guajará I WE 56
n-°1472 c/3/4 sala cozinha toda murada e gradeada próximo ao fim du linha do C.Nova
VI empresa
N. Marambaia
NCz3.000,00 tratar no local.
5005393
VASCONCELOS
IMÓVEIS—Vende
2 casas em
Ananindeua sendo uma em aivonarir °'4 _¦¦'*•- «m madeira
o
3/4 vaioi _> mil _u_._iJ
3.500 cruzados. Tratar com o
2260950
proprietário
2265579 Croci 1468 ônibus
na porta.
5006031
VASCONCELOS
IMÔVEIS—Vondo excelente terreno om Ananindoua porto do
Posto Tolcio a 50m da pista medindo 15x45m limpo cercado
pronto p/construir T/2260950
2265579 Croci 1468.
5006046
VENDE-SE 2 TERRENOS —
À av Magalhães Barata lotes 2
e 3 quadra F no Park Samambaia, com 20 mts de frente por
30 de fundos, ao lado Conj
Geraldo
Palmeira.
Preço
5.000,00. Contata polo fone
223-1891
5005456
VENDE-SE UM SITIO —Em
Anonindeu próximo ao Conj.
Geraldo
Palmeira
com
837,5m2 lodo murado com
uma cosa de madoira e uma
ároa para criação de fran'
go.NCz6.000,00. Tratar no
fone 224-1061 Sr. Adolfo.
5003800
VENDE-SE UM TERRENO
— Com 20 metros de frente
por 24 de fundos. Np Loleamento Sônia Couto atrás do
Conj. Panorama XXI. T/com o
Sr. Rdo. Machado na Rua
Principal do conj. n-°100nofim
do asfalto. F/231.1900.
5005069
VENDE-SE UMA CASA —
Na Cidade Novo VI Tv-WE 69
n-°1252 NCz 1.500,00. Tralar
no mesma.
5006087
VENDO I EXCELENTE TERRENO — C/várias árvores
frutíferas 700 mts da BR-316,
em Marituba medindo 35x60,
rua asfaltada servindo tanto
p/resíd.
quanto
p/comércio.
lnf/231-5051. Croci 251.
0005286
TRANSFIRO UM APARTAMENTO — Quinta das Castanheiros, 2/4 (1 suite), lavabo,
sala, cozinha, móveis embutidos NCz 12.000,00. Maiores
informações 229-0737

5005484

COMPRA
& VEHDA:
50X50M
FRENTE
PISTA
RESIST.—De esq. luz trif. o
monof., telef. e ônibus na frente. Preço motivo viagem NCz
7.000. Tratar f/235-3467 o
235-1991. C/57.
0005726
ANANINDEUA — Transfiro
cosa na rua 9 Conj Júlia Seffer
área p/garagem jardim pátio
sala 3 quartos s/de banho
copa-cozinha forrada acarpetada o quintal NCzlO.000,00
prestação NCzl 1,00. Tratar
F/2295237 C/169
5006063
ANANINDEUA — Vonde-se
Porto 60ms pola estrada e
igual metragem pela margem
ao rio, todo murado, luz tnfásica, escritura pública T/proe
f/223-6218
prietário
225-2426 C/772
50047B9
BARBADA
VENDE-SE
—Instalações c/l850m2 sorvindo p/garagens de ônibus,
transportadoras
madeireira,
otc em terreno de 60x 100
c/galpão 13 sala p/escritorio,
depósitos, oficina, almoxarifado, refeitório, cozinha, boxes
de oficina c/capacidade p/09
carretas, páteo de estacionamento om broket com ároa de
5100m2 vários equipamentos,
etc t/Fixa empreendimentos fono 224-0693 c/l 80-J.

0005853
BR 316 KM _ TERRENOS
— 1 mode 38x26 o 12x36
c/mercadinho
em alvenaria
c/residôncia nos altos. Troca-se
por carro/caçamba Tratar no
Km 5 após ao Viaduto atras do
Posto
B.
Horizonte
ou
p/l/235.4885.
0005719
BR-316 KM-5 — Torrono de
28x25 alto soco Cz 3.500,
maior
barbada.
Fone
241-2870. Croci 744. Obs:
ótimo p/galpão e outros.
0004847
CASA LAGO AZUL—A 50m
do asfalto, Al. Edgar Proença,
c/telefone, pátio, sala, banheiro social, ae sorviço, 2 quartos, 1 sufte, copa-cozinha despensa, etc. murada. Tratar
235-3462, Sr. Mauro. C/1333
0005455
CASA-CAIXA
PARA—Em
alvenaria,
c/sala,
gabinete,
2/4,
1 suite, copa-cozinha,
área do serviço, depend. de
empreg. c/banh., banh. social,
órea cobert. c/churrasq., garagem, em laje, murada, graetc.
Apenas NCz
doada,
50.000. T/235-3462, Sr. Mauro. C/1333.
0005462
CASA-CAIXA PARA—Rua
principal, em alvenaria, c/telefone, pátio, gabinote, sala, cozinha, banheiro social, 3/4, 1
suite, área de serviço, piscina,
garagem, quartos e cozinha
embutidos.
c/armários
T/235-3462,
Sr.Mauro.
C/1333

0005476

CASAS-ANANINDEUA —
A primeira c/pátio, sala, 2/4,
varanda, copa-cozinha, graetc.
Apenas
NCz
deada,
3.800. A segundo c/pálio, saIa, 2/4, cozinha, parcialmente
etc.
Apenas
NCz
murada
4.500. T/235-3462, Sr. Mauro. C/1333.
0005459
C/PISCINA
CHÁCARA
35.000—C/varanda 3/4 s/2
suites s/de banho quintal c/árvores frutiferas BR-316 passando Lago Azul lot/Levilandia entrada ao lado da Alimenla e 1 maço r/Largo e seca a
700m da pista ver no local sábodo dom/e 2-° f/2414129 Indalércio Dias
0005467
COMÉRCIO-MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃOVENDO — Em terreno de
400 m2, construções sólidas
em alvenaria, murado em 3mts
de altura, contendo: loja, oscrttário c/sanitárío completo, móveis, cofre, telefone, dopósito
de cimento, barracões p/madoira, uma loja em fase de
acabamento, caminhão Ford
F.4000, 85, om átimo estado,
mais mercadorias como: madeiras, tijolos, telhas colonial e
fibro-cimento, mat. hidráulico,
elétrico, ferragens, ferramentas, pregos, cimento, areia etc.
Proprietário explica motivo da
venda.* Fone 224-7235, das
12:30 às 13:30 - domingo o
dia todo ou 236-0120, horário
comercial. C/464.
GRANDE ÁREA C/PORTO
VENDE-SE —A maior ároa
c/ponto
Belém,
da
grande
2Ô0.200m2, c/640 metros IInoaros p/o Rio Maguary, c/trapiche, casa, gradnde calado,
asfalto atá o porto,, estrado
do Maguary. Grando oportunidade p/transportadoras ou
empresas do turismo. Aruan do
r
m
o
Ca
Tels:241-4614/235-2858.
C/119.

5006121

CONJ OERALDO PALMEIRA — Transf p/NCz 3.800,00'
casa 3/4 murada gradeada
frente ao ponto de ánibus,
prest abatida 40% até Fevoreiro de 90, Trolar q 27 casa 8 ou
fono 222-6600
5005586
CONJ OERALDO PALMEIRA — Transf. casa c/3/4 sala
copa-cozinha gardeada mura-V
cx
da garagem coberta
d'agua sistema inst, p/ar cond.
no asfalto NCz 5.000,00 Tr.q.
27 casa 7 pi permanente creci
1532.
5006032

Classificados

CONJ.
JÚLIA
SEFFER
—Transfiro ótima casa, com
2/4. sala, cozinha bem localizado. Tratar R. Sto. Antônio
432 Ed. Antônio Velho s/511
fone 224-7647. C/1722.
0005297
ESCRITÓRIO
D'OLIVEIRA—Transfero.se
casa no Conj. Jardim Ananinc/sala,
2/4,
copadeua,
cozinha etc. T/no Ed. Rotary,
Conj 603,c/O
Dr.Ulysses
D'Olivoira,f/223.4414.
5006064

IMÓVEIS:
Aluguel / Compra e Venda

Babá/Cozinheira/Escritórios
/Lavadeira / Servente / Comércio
/ Nível Superior / Demais Profissionais.

IMÓVEIS
ESCRITÓRIO
—Vondo ótimo terreno o 200
mts do asfalto na BR 316 medindo 180X200 mis c/casa do
caseiro om alvenaria 300 pés
cupuaçu caju café com duas
fronte semi
murado valor
20.000,00 t.coni.Goraldo Paimeiras q. 27 casa 6 o 7
f/233-34èl c/1532.
5006004

Educação e Cursos / Medicina
e Saúde / Assessoria Jurídica
/ Serviços Diversos.

Decorcção / Serviços para o
Lar / Antigüidades e Artes /
Festas, Animação e Alimentação / Animais e Plantas / Cine,
Foto e Som / Diversos.

UTILIDADE PUBLICA:

IMÓVEIS
ESCRITÓRIO
—Transfere Conj Geraldo Paimoira casa Ioda gradeada
c/pateo sala 3/4 copa-cozinha
b. social prox da pista t. q. 27
casa 6 e 7 plantão permanente
volor
Ncz
2.500,00.
creci
1532.
5006060

Telefones úteis / Empregos Disponíveis no SINE / Achados e
Perdidos

ESCRITÓRIO IMÓVEIS —
Conj Geraldo Palmeira casa
c/3/4 sola copa coz forrada taqueada gradeada murada em
dia Tr. Escritório de imovois q.
27 c 7 pi permanente valor
Ncz 4.000,00. creci 1532.
5006069

COMUNICADOS:

0005355

Documentos Perdidos / Mudanças de Endereços / Diversos;

_____!"_

NEGÓCIOS, INVESTIMENTOS
E OPORTUNIDADES:
{**%jêj

•

ist^4Hb

Estabelecimentos Comerciais e
Industriais / Jóias / Empréstimos e Finanças / Telefones / Diversos

IMÓVEIS
ESCRITÓRIO
—Transfere no Conj Geraldo
Palmeira casa c/pateo sala 3/4
copa-cozinha b. social semimurada de esquina gradoada
lajotada p. permanente t. q.
27 c 6 o 7 c/1532, prestação
NCz 38,00.
5006088

EXCELENTE TERRENO
"LAGO AZUL" — Med.
20mls frente, 173mts fundos,
confirmando fundos c/lago, ótima localização p/const. de sua
Barbosa,
mansão. M/inf/Rui
500-E, f/220-0256. C/162.

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO:

lliS

<3§L

NOGUEIRA
vende terreno
med. 14x130 c/qrande parte
murada/providencia
px.
BR-316 local fácil acesso documentado. T/R/jaão Alfredo 70
s/401 f/224-8959 C/368.
5006084

Serviços, Obras e Reformas /
Materiais Diversos

MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS:
Assistência Técnica e Instalações / Aluguel, Compra, Vendas e Leasing / Diversos

FRANCISCO
—Ananindeua

& HESKETH
HESKETH
—Vendemos super sflio próximo ao Conjunto Julia Seffor. d.
c/mansão, 4/4, s/2 suítos, 3 piscinas, olho dágua, churrascoria, garagem todo murado .
Ároa lO.OOOm rasa caseiro,
criação, arvorei frutíferas ouIzabci
Iros
em
Santa
fone
c/24.000m. Tratar
223-9011 Cr»ci1096.
0005631
MARLEOS EMPREENDIMENTOS —Vondo ótimas casas cj. Geraldo Palmeira s.de
visita 2/4 b social cozinha à de
sorviço quintal pátio exc. localização acab de 1? preço de
ocosião. f/2236957 2271455
C/122J.
5005710
ÓTIMA CASA — Alv. pátio
lagar sala 2/4 c/cozinha grad
jotada, pare for res p/água
doe em ordem rua do Bom Preço ter próp. pxo da BR uma
barbada proço sá 12.000,00.
c/Frazão.
T/f/229-5826
C/202.
0005336

CHÃO E TETO — Vendo oxcelente terreno em plena BR
316 km 03 frente o pista medindo 12x65 rara oportunidado proço NCz65.000,00 visita
p/222-5044 C/161
5006243
SEFJÚLIA
CONJ.
FER—Transfiro na l-aruacasa
sala ampla 3/4 sociais copacozinha sala banho acarpetada parcialmente murada gradoada quintal amplo prestatransferencia
ção 9,00
p/2237646 croci 100
5006607
CONJUNTO
GERALDO
PALMEIRA — Transforo-se
excelente casa de esquina c/saIa 2 quartos copa cozinha ban
quintal área p/garagem pátio
otc. ônibus na porta NCz
T/F/233-3404
2.500,00.
c/816 a/dom o fer.
5006529

so

ÍJ-1

UTILIDADES PARA 0 LAR:

ESCRITÓRIO
IMÓVEIS
—Transfere Conj Geraldo Paimeira casa c/pateo sola 3/4 copa cozinha banheiro social
Tralar q. 27 casa 6 o 7 p. permanente creci 1532. valor Ncz
2.000,00.
5006045

ESCRITÓRIO
IMÓVEIS
—Transforo casa todo murada
lajotada
gradeada
garagem
coberta poço artesiano c/sala
pateo garagem 3/4 c. cozinha
b. social t. q. 27 c 6 e 7 p.pernamente c/1532, valor NCz
4.000,00
5006095

8!

SERVIÇOS PROFISSIONAIS:

IMÓVEIS
ESCRITÓRIO
—Transfero casa modificada
Conj Geraldo Palmeira c/sala
conjugada escritório 3/4 sendo
1 suite b. social c. cozinha ampia, toda gradeado lajotada
protões de ferro em 2 mts sobra de terreno T/q. 27 casa 6 e
7 volor NCz 6.000,00 p.
permanente.
5006018

ESCRITÓRIO
IMÓVEIS
—Transforo no Conj Geraldo
Palmeira
casa semi-murada
poço orteziono c/sala pateo
2/4 copa-cozinha b. social valorNCz2.500,00t. q. 27c6e
7 plantão permanente c/1532.
5006081

tu

EMPREGOS:

j_PF
^CISA-SE

IMÓVEIS
ESCRITÓRIO
—Vendo sitio c/86.000m2 om
Marituba c/3 cosas p/caseiro
todo cercado arvores frutíferas
poço artesiano c/l 1 resos produloras de leito luz elétrica
Palmeira
Tr.Conj.Geraldo
q.27c 7 c/1532.
5005989

ESCRITÓRIO
IMÓVEIS
—Transfere no Conj Geraldo
Palmeira casa c/patio sala 2/4
copa-cozinha b.social prox do
pista Valor 1.700,00 prestaçâo de NCz 28,00 t. q. 27 c 6
e 7 plantão permanente
c/1532.
5006076

.¦_

VEÍCULOS:
Volkswagen / Chevrolet / Ford
/ Caminhão / Fiat / Moto /
Acessórios, Peças e Serviços /
Transportadoras , Locadoras e
Mudanças / Diversos.

AGENCIAS
COMÉRCIO
Gaspar Viana, 253. Térreo do Edifício de O LIBERAL
Fone: 222-3000 Ramars 123 — 149

NAZARÉ
Av. Nazaré, 350, junto à TV LIBERAL
Fone: 222-3000 Ramal 170

SÃO

BRAZ

Shopping Center São Braz
Fone: 228-3305

CIDADE NOVA
Av. Arterial - 18 - 612 - Loja 3

CASTANHAL
Av. Magalhães Barata — 1190 — 2? Andar

ICOARACI
Tv. Cristóvão Colombo esquina c/Rua Manoel Barata.

Classificados p/telefone

L,B 222-0133

HORÁRIO
AGÊNCIAS
8.00 às 18 horas
8.00 às 12 horas

De 2? a 6? feira
Aos Sábados

LIB
De 2. a 6? feira
Aos Sábados
Ml

8.00 às 18 horas
8.00 às 12 horas

—¦—__^—F^-^—>

_n
Li

O LIBERAL

Belém, domingo, 3Q de abril de 1989

mm
ANAHIHDEUÂ
RESIDENCIAL
MAGALHAES BARATA — Apl* saIa c/iocada com 3/4 2 banheirot copo cozinha área de lerviço garagem poupança parcetada ótima localização na
Marambaia em fase de acabamento ótimo invettimento.Vendai construtoras Ivan Danin,
16 de Novembro, 528 c/Triunvirolo L/3 1/225-0728 das S às
10 In o canteirp de obras
f/231.2706
diariamente.
C/329.

0005507

BATISTA
CAMPOS
4/4 SUITES —Na Gov.J.
Malcher estar intimo vestibulo
dce copa-coz 2 sacadas 2 varondas sauna pisíina central
gás Iavabo 2 garagens. Preço
Imóveis
facilitado
Negócios
Lida 1/223-9164-241.2719
C/21
5006319
3
APARTAMENTOS
QUARTOS/BARBADA —
Vende-se urgente c/salão em L
2 sacadas sala de banho, garagem, dep.comp,exc localização. Facilita-se aceita-se automóvel como entrda Percenlual Lida 1/241-3730 R.Arislidos Lobo 223 lórroo C/l 75-J.
5006617
APROVEITE CONSTRUTORES—Excelente terreno 25m
frente por 45m fundos plena
Batista Campos Ncz 100 mil
Tratar lono 2261292 nõo aceito corretor construa sua bela
residência marcar hora c/611.
5006162
APTO 1 E 3/4 PX PÇA B.
CAMPOS—Últimas unidades
sl festas piscinas playground sinal 2.800,00 + Í8 x 248,00 2
semestrais chaves fin Bradesco
entrega
15 meses. Vendas
J . B a I b y 7 2 5
2239184-2412719 C/J-21

5006535
ATENÇÃO EXCELENTE PADRE EUTÍQUIO—Tórroa garagem 2 carros salas lindas sui, tes copa decorada armários
embúlidos quintal só Ncz
50000 Tralar 2261292 nõo
aceito corretor marcar hora
c/611.
5006173
B. CAMPOS—Transl-ss um
aptPgaragem salão tábua corrida 3/4 sendo 1 suíte d armarios embutidos d cozinha dep/
empregada
completa transf
NCz 40.000,00 Tr/ Gentil Cj
Sanla M-° loja D 3 c/430.

5006135
CAMPOS
BATISTA
—Vondo-se terreno na padre
Eutíquio próximo da Tombos,
medindo 6x30x61, plano/ seco, co-ti casa de madeira.
do
Carmo
Arvan
/24I-4614/235-2858. C/119
5006176
CASARÃO
DE 290M2—
No Pça Batista Campos 3 pavimentos, sendo 5 amplos comodos no pav superior 5 amplos
ambientes no 2-° pav e porão
totalmente aproveitável ampla
frente p/praça c/vista privilegiada. NCzl50 mil apenas.
Percentual
Ltda 1/241-3730
R.Arislides Loba 223 térreo
C/175-J.
5006625
CHÃO
E TETO—Transfere
excelente apt? no Ed. Anturius
na Apinagés prox Caripunas
com sala social 2/4 banheiro
social copa-cozinha dep.emp
completa garagem privativa
Transf.NCz40.000,00
prest.
NCz50,00 Visita p/222-5044
C/161
5006250
—Apl
ed.Cenlral
638/904 Tamandaré
e Veiga Cabral 114 sala banho
cos .á.serv armários cedro pinturp acetinada granito forrnica
lexturizada luminárias sínteco
fosco espelhos crp cort prest
17,40 t/prop mesmo. Aceeio
vefculos no negócio*
5006482

TRANSF
'S.Pedro

EDIFÍCIO
ANTURlUS—Vendo apartamento
quitado em B.Campos com saIa 2 quartos copa-cozinha dep
emp comp., garagem armários
embutidos, excelente localizaçõb. NCz 65.000,00. Tralar
pelo fone 223-5512.

5004020
ESC. VALENTE DO COUTO
-n Vende excelente apt-°no Ed.
Gilberto Mestrinho c/sala, 3/4,
sendo uma suíte com ar condi"om
cionado
todos os quartos,
coba-cozinha, banheiro. Inf.'
241-4111. Creci 015-J.
.

0005694

ESPETACULAR COBERTURA —Em melhor prédio da cidade em fase de acabamento
c/4 suítes gabinete, 4 vagas de
garagem piscina, sauna macu.lina e feminina e muito mais
t/na Fixa Empreendimentos peIo fone 224-0693 c/l 08-J
0005846
MINOUELANOELO
—Vende-se na Pariquis entre
Padre Eutfquio e Apinagés
3quartos
c/sála
(IsuiTe)
banh.coz.área dep.emp. garagem 1 apt^por andar. Ética
Nazaré 237 f/2245211

aooi-j.
5003677
ÚTIMO AP COM 3 SUITES
—Transfere
pintado slntecado
lajotado gargem salão 3 suítes
copa-coz ã.serviço dep empregada p/5Bmll Ed.Veiga Cabral
Amazonas
px.Pça
T/f/2246784 Mafra Adv &
Imóvoii.c/1501

5005430
ÓTIMO
APARTAMENTO
FUNCIONAL—transfere pintado lajotado interfone garage
privativa sola 2quartot 2banheiros copa coz a. serviço td
Azevedo
Monsenhor
If2246784 Mafra adv & Imóvele p/18 mil c/1501
5005469
PROLAR VENDI — (quitado) apt' duplex no Ed. |oeué
Ffelre (Pde Eutfquio c/Caripunps) Imível sala estar/jantar,
iavabo, c.cozinha, ban. de empregada, 2*nível: 1 suíte c/closet, e garagem privativa, entrega até maio/89. Próprio
p/recem casados/executivos,
etc. Tratar na Prolor Tv. 3 de
Maio 1619 1/229-8233 C/J-60

INOVEIS
COMPRA
& VENDA:
2/4TRANSF
NCz25.000,00-Apto sala
2 ambientes 2/4 banheiro sodal cozinha área banheiro empregada garagem armário em
mogno em 1 dormitório prédio
c/área lazer salão recepção
225-4726 224-3892 C/153
5006022
3(4 SENDO 1 SUITE—NCz
50.000,00 transferência prest
NCz 130,00 exc apto sa em L
3/4 s/1 suite coz. área dep empre prédio c/2 aptos por andar
ótima localização preço abaixo mercado 225.4726 C/153
5005985
A VILLA DEL REY —Lança a
com
grande oportunidade;
apenas 267 cruzados novos
compra
seu
apt-°e
você
ganha
uma linha telefônica Instalada
e funcionando, c/2 dormitórios,
sala para 2 ambientes garagem etc... condomínio c/creche, 2 play-ground e mais centro comercial o preço é rigorosamente de custo. Financiamento Caixa Econâmica Federal. Vendas no local, a Rod.
Augusto
Montenegro
f/231-4883/23l-40O2 em Macapá Rua Leopoldo Machado
1376 ou p/fone código (096)
222-1029 C/1331
0004348
APART. B. CAMPOS— Excelente localização Caripunas
próx. P. Eutfquio garagem sa*
cada sala estar/jantar 2 dormt.
outras dependências NCz
15.000,00 prest. baixa. Dolelho 2229795 C/986
0005391
APARTAMENTO —Transfiro
c/sala ampla copa-cozinha 3
dormitórios dep. garage por
18.000,00. Prestação baixíssima desocupado pronta entreaBalby
1110
ga l/João
f/222-4339 C/1322 não preca
vá olhar.
0005852
APARTAMENTO-BATISTA
— Transfere-se,
CAMPOS
c/sala, 1 suíte, 2/4, banhoiro
social e de serviço, cozinha,
dep. de empregada, área de
serviço, sacada, etc. C/garagem, telefone e um ar condidonado. T/235-3462, Sr.Mauro.
C/1333.
0005477
APTO — Vende-se um quitodo, contendo 2/4, sala de estar
e jantar, copa-cozinha, área
de serviço e quarto de empregada. Valor NCz 50.000,00.
Tratar com Dr? Adel fone
224.5071. Creci 754.
5005334
APT°CLASSE A VENDO—5
sacadas salão gabinete 4 suites estar intimo copa-cozinha
área dep empregada 2 garagens prédio salão festa sauna
bar piscina pista cooper área
lazer área priv 249m2 prédio
revestido
em pastilha
225-4726 C/153

5006013

APT» DESOCUPADO VENDO—Sacadas sola 2 amb 4/4
sendo 2 suites banheiro social
copa-cozinha área dep empregada armários em todo apt°2
Pça
garagens prédio próx
B. Campos
225-4726
224-3892 C/153
5006005
BAR
E RESTAURANTE
MONTADO—Vende-se
na
Batista Campos bem localizado boa clientela c/mesas cadeiras freezer ventiladores vasilhames máquina registradora
etc.P/7.000,00
a combinar.F/2267703 C/783
0005649
—
BATISTA
CAMPOS
Vende-se apt-°quitado 2 p/andar local nobre, tranq. e perto
de ludo Sorz./Gentil. C/374 (1
suíte), sala, copa-coz; banh.
social, dep. comp. emp. ar.
serv. T/224-4740. C/094J.
0005243
CASA
ESQUINA
NA
P.EUTÍQUIO—Vende-se
a
próx
praça, servindo p/lojas,
clinicas, repartições, c/suites,
gab, salões, garage, jardim,
300m2 área. Tratar pelo fone
2247982 Creci 803
5000195
CASA TÉRREA —Vendo na
Apinagés ótima c/3 quartos
ampla sala visita e jantar
copa-cozinha garagen
p/2
carros bem conservada quintal
NCz47.000,0
novos T/J.
Balby
1110 f/222-4339
C/1322.
5005771
CHÃO E TETO — Vende apt-°
cond.fechado Ed.Roma c/sala
p/3 amb.c/sacada lavanderia
copa coz gabinete c/sac.3 suíte
s/1
cloet todos c/sacada
dep.comp.emp.área
, serv.T/Gentil 508 f/2225044
,.
,c/161-J
'
...'-" f,\ 5004614:
COBERTURA DUPLEX —
600m2 na Batista Campos
quitado três amplas suítes, dormitórios, dependência empregada, sala para 04 ambientes
com 117m2 duas de frente com
sacadas para 03 alamedas,
preço NCz 190.000,00. Tratar
lone 228.2413.
5001052
ED QUINTA
DEVORA—Vendo quitado 2 sacadas sala 3 amb nablnele 3/4 s
1 suite wc social copa cozinha
área dep empregada 2 garagens 2 apto por andar l-alocalazer jardim
çõo área
225.4726 224.3B92 153
5005990
ED. AQUARIUS—Transf
apt? de sala dois q copa cozinna 2 ban garagem coberta
ent imediata valor 16.500,00
tratar
fone 224-1593
223-4108 creci 153.

5005720
ED.AORIPINA
MATTOS
—Transfere-se na Serzedelo
c/corredor lavobo sala estar/jantar c/sacada Ires
quartos (1 suite) coz.área servllço
depend.emp.despensa e garaNazaré
gem.Ética
237
f/2245211 C/00I.J.
5003666
ED.CHOPIN -Transfereee
Tlmblras c/living c/sacada c/saIa de estar/jantar 3quar1os
(1 suite) sala banho cozinha
dep.empreqadaá.serviço
e
garagem .Ética Nazaré 237
f/2245211 C/00I-J.
VENDE-SE — Soo Francisco
nP7B6 vila casa dois povimentos duas suítes saio cozinho
banheiro, área serviço. Tratar
Sr. Beckman
231-1151. Creci
"
552.
0004824

PROLAR VENDE —Apt?de
luxo no Ed, Paul Rlcard ò 1
quadra da Pça B. Campos d
4/4 (2 suites), salão social p/3
amb. ovarandado todo em
l/corrida, Iavabo, copa, cozinha, a. serv, dep. comp. 2 vagas de garagens, playground,
s. recepções, etc. Melhores de*
talhei na Prolar Tv. 3 de Maio <
1619 1/229-8233 C/J-60 (especlallzada em alto padrão).
5005913

PROLAR VENDE — Apfde
luxa nu Ed. Paul Rlcard 6 1
da Pça B. Campos d
14 (2 suites), salto social p/3
3uodra
amb. ovarandado todo om
t/corrldo, Iavabo, copa, cozinho, a, serv, dep. comp. 2 vagas de garagens, playground,
s. recepçães, etc. Melhores dotalhes na Prolar Tv, 3 de Maio
1619 f/229-8233 C/J-60
5005908

PROLAR VENDE —Apl°no
Ed. Roma práx. a Pça Batista
Campos c/4/4 (2 suítes), salão
p/3 ambientes, varandas, lavabo, ampla copa, cozinha, a.
serv., dep. comp, emp., 2 gars.recepções,
play*
gens,
ground, faltando acabamento
interno somento na o. sorv. e
dep. de empregada. Tratar na
Prolar Tv 3 de Maia 1619
f/229-8233 C/J-60
5005983

COMERCIO

PROLAR VENDE — Alto nlvel, 1 p/andar antena parabólica, 4 suítes avarandadas, gablnete, suíte master c/clofer,
talão social ovarandado, lavabo, s.jantar, c. cozinha, Ia*
vanderia, suíte servlçal, 3 va*
gas de garagens, s. recepções,
piscinas, playground, etc. (sem
acabamento Interno). Tratar
na Prolar Tv 3 de Maio 1619
f/229-8233 C/J-60 (especial!zada em alto padrão).
5006007
ROSANA SATO TRANSFERE — Apt'c/telefone Parlquit
p/27.000,00 c/sala 2 amb, 3
arm.omb, coz, á.serv
.emp/ arm, garagem, bh so3(4
dal, gradeado, ótima localiza*
224-7033
çUo F/224.7825
01454
5005819
ROSANA SATO VENDE —
Aluga, administra, legaliza e
transfere s/imóvel c/segurança,
rapidez e eficiência. Venha
comprovar a qualidade dos
nossos serviços. Ê o nosso desafio. F/224-7825 C/1454
5005768
ROSANA SATO VENDE —
Terreno na P.Eutíquio 7x16
mts, c/casa 2 qt-t em acab
26.000 ótimo p/resid ou qq negócio, local nobre, doe. porfoito, excelente investimento. In*
formoçSes
F/224-7825
C/1454
5005859
SE VOCt { PROPRIETARIO DE IMÚVEL— E está inleressado em alugar, vender
ou transferi-lo, ligue p/gente
222-0848. Temas muitos clientes cadastrados p/negociar ser
imóvel seja ele q/tipo for.
C/279.
0005264
SRS.PROPRIETARIOS—Tomos clientes codasIrados p/compra de apto de
2/4 d ou s/dep. emp. (2 ban.),
c/ou s/garagem, em prédio
c/elev. ou apto baixo em prédio s/elev.
T/222-0848.
C/279.
0005256
TERRENAO
B.CAMPOS
—Vondo-se na Pariquis entre
Dr.Moraes e Serzedelo
próx.do tudo e servindo para
empreendimentos
grandes
imobiliários venha vere conferir. Preço 420 mil cruzados novos.
tttica
Nazaré
237
f/2245211 C/001-J.
5003684
—Medindo
TERRENO
ll,00x70,00m vende-se na
Tuplnambás local privilegiado
outra medindo Z0,00xl03m
om excelente localização. Infrmoções p/telefone 222-5615
c/272.
0005836
URUBATAN D' OLIVEIRA
—Vende exc apto no Ed. Belatrix c/sl de estar/jantar 2/4
ban. social copa-coz. á/serv.
dep/emp. comp e gar poupança super facilitada Inf.Av. Assis de Vasconcelos 488 fone
241-3222 C/J-42
5005841
URUBATAN D' OLIVEIRA
—Vende exc.apto no Ed. Luigi
Donadio c/sl 3 amb. Iavabo 3
suítes
copa-coz.
à/serv.dep.comp.
de emp.
gar.s/fesla saúna e play poupança facilitada inf.Av. Assis
de Vasconcelos 488 fone
241-3222 C/J-42
5005868
URUBATAN
D' OLIVEIRA—Vende no Ed. Sena exc
aplo c/sl 2 amb. 3/4
(I suite)
banh sócia c/coz a serv.
dep/emp. gar e um club c/piscina p/skate sauna play-groud
s/festas, ampo de futebol só
p/prop.Inf. Av.Assis de Vasconcolos 488 fone 241-3222
C/J-42
5005893
VENDE-SE CASA
POR
NCZ 3.000 — Terreno próRua
São Silvestre- Batista
prio
Campos. Tratar Roberto Camelior 1039 Casa 5. Creci
386.
0005287
VENDE-SE COBERTURA
—Duplex luxuosa 4
quartos 1
suíte sala 2 ambiente, piscina
sauna, churasqueira, banh. sociai dep. empregada completa, copa-cozinha c/armários
Tratar
garagem 3 carros.
Quintino Bocaiúva n-°1006.
0005598
VENDE-üt OTIMcTaPPV
No Ed. Costa do Sol. Com<3
suítes, sala. dep. comp. emp.,
copa-cozinha, área de serviço,
piscina etc. Informações pelo
fone 2237682. Creci-1529.
0005171
VENDE-SE OU TROCA-SE
—Apt?na Rui Barbosa
, Batista Campos 2 quartos dep. empregada cozinha lavanderia
janela de alumínio carpetada
vaga
Tratar
garagem
241-2051 crecl 605.
5005847
VENDE-SE QUITADO — Ao
líq/chegar op|Pna Rui Barbo,
sa c/Mundurucus por apenas
25.000,00
contendo 2/4
doa.comp.omp. copa-cozinha
sala e garagem privativa
1/222-0848. C/279.
0005249
VENDE-SI UMA CASA Vila Judlle na Av. Magalhães
Barata
dolt pavimentos
3
quartos uma suíte banheiro iaIa con|ugada cozinha dependêncla de empregada. Tratar
Sr. Beckman 231-1151. Crecl
552.

CARTEIRA
IMOBILIÁRIA
—José Acreano Brasil vende
excelente casa Rua Manoel Barala n*1308
T/224-5293
C/922.
5005889
DR.VIANNA-Corretor
ano/68. Vende no Ed. Lobras
2 salas conjugadas med. 70m2
banheiros divisórias armários
c/balcões carpete Ideal p/médlco dentista etc 32 mil compre
c/segurança 1/2252 1 18
C/1492
5005699
ESC. VALENTE DO COUTO
Vende excelente ponto comercial na Presidente Vargas
na galeria comercial com todas
os instalações para lanchone*
te. Melhores inf. 241-4111.
Crecl 015-J.
0005691
FILMAGEM ORATIS—Conheça o imóvel de sua preferenda através de vídeo e seja
filmado gratuitamente em sua
nova propriedade Dr. Vianna
Advocacia & Imóveis trabalho
intensivo e garantido já internacionalmente conhecido Av P
Vargas
640
F/2252118
c/1492.

5005735
LANÇAMENTO—Apenas
10 prof/liberais usufruirão das
melhores salas comerciais no
nobre da Rua João Balponto
bi (entre Generalíssimo e 14)
preço e condições especiais
informe-se já Av. Assis de Vascancelos 488 F/241-3222
C/J-42
0005773
LANCHONETE — Vende-se
no Centro com balcão frigorífico o balcão de frios em aço
inox ventiladores de teto prósdócimo e máquinas de assar
frangos, moer carne, registradora, moer cana, cortar queijo
etc. lone 229-2228 aceita-se
proposta.

5004778

LUXUOSA SALA COMERCIAL— No centro 65m2 revéstimentos acessórios instalações
de alto luxo com divisórias centrai de ar circuito-Tv som ambiente etc. p/35mil na M.Barata px P.Vargas.T/f/2246784
Mafra
5005538
OPORTUNIDADE NO CO— Vendo
MERCIO
NCzlOO.000,00 terreno Ed.
18x24 loc. excelente diversos
ramo negócios documentado.
T/Vilhena
Gv.José Malchor
2735 2265489 c/052 Vendemos e alugamos c/rapides
5005999
PRÉDIO
PRESIDENTE
VARGAS—Vendo de esquina
c/1250m2 de área construída
com várias lojas térreas e prédio com vários compartimentos
servindo p agência bancária r
etc 225:4726
públicas
224.3892 C/153
5005997
PRÉDIOS CIS PAVIMENTOS —Vende-se na 28 de Setembro servino par diversos tipos de atividades c/jardim garagem 2 salas coz área livre
11 qtos 5 banh à/coberta. Êtica Nazaré 237 F/224-5211
C/001-J
5003779
SALAS
P/ESCRITÔRIO—Conjunto de salas, toda
preparada, c/divisáras copacoz excelente eslado, p/escritório,
consultórios,
otc.
P/NCz25.000
(quitado.M/inf/Rui Barbosa, 500-E
f/2200256. C/162
0005353
TRANSF/PONTO COMERCIAL — C/porta de ferro banheiros depósitos local excelente p/bar lanchonete boutique. Preço 7.500,00 c/lelefone. T/2230442
C/1614
c/Vieira.
0005656
URUBATAN
D' OLIVEIRA—Vende exc.lojas duplex
c/banheiro e área no Lafayettte Center o melhor ponto comercial Rua dos 48 eaq. de
Pres Pernambuco a 100 mts da
Padre Eutíquio Pagamentro super facilitado inf. Av.Assis de
Vasconcelos 488
fone
241-3222 C/J-42
5005879
VENDE-SE
EXCELENTE
PONTO — De 2 andares mais
porão, com piscina, para bar,
restaurante ou similares, Com
12 quartos. A 100 metros da
Presidente Vargas. Tratar Rua
O de Almeida, 363, esquina
da l-°do Março.

5003215
VENDE-SE OU ALUGA-SE
Excelente
prédio comercial
à Rua Leão XIII, no coração do
c/600m2,
em 4 pav.
comércio,
Tralar fone 222-0848. C/279.
.0005255

M

VENDE-SE UM EXCELENTE
PONTO — Para bar restaurante e lanchonete, a 50 metros da Presidente Vargas.
Tralar Rua Ó de Almeida,
363, esquina do l-°de Março.
5003214
EXCELENTE RESTAURANTE—Em funcionamento vendese c/todos os equipamentos e
instalações excefente localização e clientela selecionada
90m2 de ãrea útil + 90 de
área de serviço (área interna)
somente NCz30.000,00 Percentual
Ltda f/241-3730
R.Arislides
Lobo 223-térreo
C3175-J.
5006632
PONTO COMERCIAL —De
-«quina vende-se na Frutuoso
Guimarães c/Arlstides
Lobo
NCz5.000,00 aluguel
por
NCz400,00. Tralar rua 13 de
Maio 28 c/Abel ou Manoel fone 241-3419
0005887

COMÉRCIO

__
0004826
VENDO LOJAO -C/450m2
de área construída de frente
p/Av. Serzedelo Correia enlre
Gentil e Cons. Furtado preço a
combinar.
Tralar 2299257
2296663 ou Av. Cone. Furtado 2510 crecl 1104.
0004061

APTO
QUITADO
2
QTOS—Vende-ie na Taman*
daré ente Padre Eutíquio e São
Pedro sala estar/jantar 2 quartos amplos banheiros sala de
estar copa/cozinha área dep
emp.
Elica
Nazaré
237
f/224.5211 C/001-J

VENDE-SI— Um Sobrado
com 250m2 de Área Construida e respectivo terreno com
230m2 cito na Rua dos Mundurucus 2781- Batista Campos.
Tralar com Engenheiro IRAN Fone: 241220ÍJr<ou 24)2307
no Horário Comercial.
10047:

CASA C/2 PAVIMENTOS
—Vende-se na rua Silva Sanlos esq da Padre Prudencio
atraz ao cinema Olimpia c/2
salas coz dep emp a/serv altos
3 qtos (sendo 1 suíte) gab banheirc. Nazaré 2371/2245211
c/001-J
5003655

1

5003773

CHÁO E TETO — Transfere
espetacular apt? no Ed, Pefxolo da Costa todo transformado
com salão 2 amb. 1 suíle com
armários pequena cozinha
com armários piso em mármore
acabamento
de luxo
transi.NCz30.000,00
presl
NCz 1 1 2,00
chaves
1/222-5044 creci-J.l 61.
5004638
DR. VIANNA.— Advogado
e corretor transfere p/18 mil
prestaçfio 39,00 ap. Ed. Peixoto P. Vargas c/garagem sacada tala 2 quartos ároa serviço 2 banheiros copa/cozinha
v/vldeo f/2252118 C/1492.
5005717
ESCRITÓRIO
DOLIVEIRA-Vendese apto.Quitado em frente a pça da
Repúb1Íca,c/2 vagas de garagem,2 salões, 4 suítes dep.
c/empregada ele. t/no Ed. Rolary.Conj 603,c/O Dr.Ulyssos
D'Oliveira,f/2234414
5006035
PANBRASIl —Vende excelente casa c/3 salas 4/4 copa
cozinha 2 salas banhos lavanderia
garagem
etc. NCz 140.000,00.T/Jer6nimo Pimentel 861 F/2412812
C/176J c/José Maria
0005827
PROLAR VENDE — 2 sala
contíguas no Centro Médico
Dr. Carlos Costa c/50m2 cada
uma o respectivos banheiros;
podendo ser juntas ou separadas, prédio c/5 andares, elevadores, sala cirúrgicas, raios
X, laboratórios, pticolerapia,
ele. Tratar na Prolar Tv. 3 de
Maio 1619 f/229-8233 C/J-60
5005830
TRANSFERESE—Apartamento
no
Edif.
Peixoto da Costa, sala, 2 quartos, copa-cozinha, sacada, de
frente para Rua Carlos Gomes.
Com telefone NCz20.000,00.
Prestação atual NCz90,00.
Tralar
telefone 222-7808
qualquer hora.
5005749

CAMPINA
EXCELENTE

RESIDÊN-

CIA—Servindo para vários tipos de comércio,banco,lojão
etc.falta pintura estilo barroco,de esquina lustres 2 salões
estar banheiro quarto cozinha
ampla gradeada quintal garagem altos 4/4 de 30m2 banheiro
sacada
terrace
vol/l 20.000,00
Percentual
Ltda 1/241.3730 R.Arislides
Lobo 223-térreo C/l 75-J.
5006620
EXCELENTE
RESIDÊNCIA—Servindo para vários tipos de comércio,banco,lojão
etc.falta pintura estilo barroco,de esquina lustros 2 salões
estar banhoiro quarto cozinha
ampla gradeada quintal garagem altos 4/4 do 30m2 banheiro
sacada
terrace
Percenlual
val/l 20.000,00
Ltda f/241.3730 R.Arislides
Lobo 223-térreo C/l 75-J.
5006624

CAIUDOS
ESTACIONAMENTO
LAVA-JATO — E loja c/escritório vende-se exc.prédio comercial abrangendo várias otividades sito a rua Jabatiteua
início c/escritura pública e entrega imediata NCz70.000,00
aceitam-se carros e imóveis na
transação
mais
det.f/223-7730 C/1612.
5005815
VENDE-SE
CASA
C/232M2—Silo Américo St?
Rosa c/2 pavs/l°c/pátiogaragem sala 3/4 (s/l suíte) cop-coz
á.serv 2° pav fase de acab
c/varanda 2 salas 3suítes terraço etc. p/NCz35.000 m/inf
p/f/220-0256 C/162
0005362

CIDADE
TELHA
DR.VIANNA—Amostra
vfdoo em sua casa.Vende mansão no estado ampla e diversas dependências jardim 4saIas 3quartos (1 suíle) 2banheiros anexos Veiga Cabral 45
mil compre c/segurança
f/2252118 C/1492

500553?
ESCRITÓRIO
D'OLIVEIRA-Vende-se terreno na Av. Alte. Tamandaré
esquina c/a Praça do Arsenal
de Marinha, medindo 28x38.
T/no Ed. Rolary, Conj 603,c/O
Dr.
Ulysses
D'Oliveira,f/223.4414.
5006059
VENDE-SE
BELA CASA
—Em alvenaria com 2 salas 2
quartos banhoiro social copa
cozinha nova desocupada tralar f/224-1510 c/938.
5005874
VENDE-SE NA CIDADE VELHA —Casa do alvenaria toda gradeada com pátio sala
conjugada 2 quartos banheiro
social copa cozinha quintal
acimentado e murado. Tralar
lono 224-2737.

5005440
VENDE-SE UM APARTA-MENTO *¥• De um quarto,,
contando sala, copa o garagem, no Ed. Amazonas, na 16
de Novembro, apenas NCz
13.000,00.
Telefone;
225-4841. Creci-1460.

0005543
VENDE-SE —Ampla casa c/3
salas, 2 corredores, 3/4, depensa, banheiro, área, n/fundos e na lateral, med. 07x31 m
vr 38.500,00.
T/222-0848.
C/279.

0005252
VENDO CASA — Sala, 4/4
sendo 1 suite, copa, cozinha,
toda gradeada, muraa, entrada p/carro, doe em
3ulntal,
ordem, venda Imediata. Tratar
Dr-°
pelo fone 224-6340
Oirama.

5005343

CBEMAÇÂ0
TERRINO Hx2SM-Vendo na 14 de Março [unlo Con*
celçãoJado natcente,murado,
NCz 10.000,00 outro Estrela
nP 2036 px.Duque 7,50x60m"
c/caia
velha
NCzlO.O00,00.T/J.Bonifácio
949
2294300
px.Gentil,
C/246

0005424
VENDE-SE -Uma casa toda
colonial, com garagem, 2 salas
• vários compartimentos. Em
fase de construção para 2 pavÍmentot,pertinho de tudo; a
um passo da Av. Alcindo CoceIa. Preço barbada 20.000,00.
Tratar Rua Umaris 316, entre
Av. Alcindo Cacela e 9 de Janeiro: Cromação.

0005448

'

CLASSIFICADOS 3

BANQAlO—Vendo incrível
preço 15.000,00 c/pálio garagem 2 salas ampla copa-coz 5'
dormitórios armários mogno
bom acabamento no J. Bonifácio pass.Popular próx da feira
1110 f/2224339
l/J.Balby
C/132.

0005824
CASA
NA TRAV. 14
DE
MARÇO —Vende-se c/sala 2
quartos copa-cozinha banheiro social dependência de empregada e garagem em fase
de acabamento. Informações
p/telefone 222-5615 c/272.
0005831
CASA TÉRREA—Excelente
localização Caripunas próx,
Al. Cacela jardim-garagem recuada aprox.lOm sala 2 ambiont. 2 amplos dormil. grande
c/cozinha área coberta piscina
Apenas
Infantfl
quintal.
Botelho
NCz24.000,00
2229795 C/986
0005384
ROSANA SATO TRANSF
— Apt-° Res Norte Brasileiro
21.000 2 ql-% sala, coz, 2 wc,
garagem, armários emb, 2 ar
cond. c/direito a piscina e qda
de esporte prest 9,30 tudo em
dia F/224-7825 C/1454

5005845
COM
UROlNVENDO
CIA—Confortável casa de ai*
venaria toda gradeada com
garagem 3q + dep. de empregada sala copa cozinha desocupada. tratar fones 2241593
2234108 c/153.
5005714
APROVEITE
BERNARDO
SAYAO—• 2 casas 1 alvenaria
lajotada vários compartimentos outra madeira entrada livre
local excelente as 2 NCz 9000
Tralar 2261292 não aceilo
corretor marcar hora c/611.
5006155

COQUEIRO
CONJ. SATÉLITE E TAPAJÔ5 — Vende-se diversas casas a partir de NCz 2.700,00.
Tratar Conj Satélite trav we 8
n-°840 (Domingo e feriado) ou
pelo fone 2410971
(dias
utéis). Creci 1002

5005447
CONJ.STtLIO
MAROJA—Alugo ótimo apt-° c/pátio
2/4 cz bh grad taq de osquina
ar cond 150,00 vendo ap
c/2/4 dez grad 2.300,00 lérreo ap c/2/4 pronto p/morar
grad laj 2.600,00 T/WE 70
301 C/491 2350347
5005494
CONJ.TAPAJÚS TRANSF.
CASA — C/2/4 sala coz bh
toda laqueada,forrada,rebocada V.omil outra no C.Nova
II 2/4 forrada c/armário na
pista V.4.500 e no VI c/3/4
laj.
4mil
gradeada
Inf2310805 C/1628
0005188
CONJUNTO
GERALDO
PALMEIRA—Vendo
casa
c/sala 3/4 coz e bh t/gradeada
desocupada forrada acarpetada valor 2.500,00.Tenho mais
opções casas simples o reformodas basta ligar 2350347 ou
Cj.VI WE 70 301
5005490
CONJUNTO STÉLIO MAROJA —Transfere-se excelente apartamento condições pátio sala 2 quartos suíte copaban área de serviço murada
preço NCz2.500,00 prestação
1400 tralar 233-3404 Creci
816
0005470
COQUEIRO - Vende-se 3
excelentes terrenos, situados à
Estrada Jibóia Branca, ótimo
local, alto e bosqueado, Unha
p/luz e telefone, na porta a
poucos metros da parada do
ônibus Souza-Jardim América.
Preço de ocasião.
Informoções,
lone:
223-6394.
C/237.
0005566
COQUEIRO—40H transfereso casa Conj Pernambuco QB
c/2 salas 3 quartos, cozinha,
telefone terreno
banheiro,
40x30 2 garagens mais sala,
cozinha suite. Tratar Sr. Beckman 231-1151. Creci 552.
0004827
ELMESCANY IMÓVEIS —
Vende 1 casa em madeira de
lei c/sala, 1/4 cozinha banheiro, pronta
NCz
p/morar.
1.500,00 na Rod. Coqueiro
entregue seu imóvel p/quem
entende.
Ligue
223-3589/241.3089. C/129J.
0005395
ESCRITÓRIO
D'OLIVEIRA—Transfere-se
casa na C. Nova V,WE 24 de
osquina, c/pátio, sala, 3/4,
ponto comercial otc. 11. t/no
Ed. Rolary,Conj 603,c/O
D r . U
I y s s e s
D'Oliveira,f/223-4414
5006041
ESCRITÓRIO
D'OLIVEIRA—Transfere-se
cosa no Conj. Guajará I, c/saIa, 2/4, ponto comercial etc.
T/no Ed. Rotary.Conj 603,c/O
D r . U I y s s e s
D'Oliveira,(/223-4414
5006047
ESCRITÓRIO
D'OLIVEIRA—Vende-se terreno na Estrada Sl-°MarÍa leuiGuajará, medindo 100x400,
todo cercado c/aroma, farpa'
CJQ, T/no Rotary.Conj 603,c/O
¦%"!'t .Ulysses
D'Oliveira,f/223-4414.
5006054
ESCRITÓRIO RUI AQUINO — Vende-se uma excete.
casa no Conj. Vilían, contendo
2/4, sala, copa-cozinha, garagem, toda murada c/poço arteslono. Apenas NCz 5.000,00.
Fone 225-4841. Creci 1460.
0004814
ITICA VENDE-Excelente
terreno na Vila do Coqueiro
servindo par.industria Iqzer In*
veslimento
ele medindo
132,50x135 p/lal.dir.62 p/lal
esq.e 210 p/fundos. Ética Av.
Nazaré
237 f/2245211
C/001-J.
5003743
FONSECA TRANSFERE
—Casa ampliada C.Nova 8
VVE-44 px de tudo órea p/garagem pátio 2 salas 3/4 copacozinha s/banho quintal toda
rebocada
v/4.5 00, 0 0
3
p/22,00. Tratar C.Nova
Sn-4 Nff/2353833 c/844.
5006051
FONSECA
TRANSFERI—Ôlima caea C.Nova V
WE-63 garage terraço sala
2/4 taqueados cop-coz s/banh
lajotados • azulejados quintal
acimentado forrada gradeada
murada
rebocada v/5.700,
p/3.80 T/2353833C/844
5006073
FONSECA
TRANSFERE—Casa C.Nova 8 px. de tudo ampla área em frente pátio
sala 3/4 copa-cozinha s/banho
quintol v/3.500,00 p/32,00. T/
C.Nova
3 SN-4
n-°l
F/2353833
Tenho outras
p/lransferencias C/844
5006085

2 CASAS CNOVAS 2 E 4 —
WE-23 e WE-24, pátio, sala,
2/4, banh. copa/coz e quintal.
Originais, muradas e gradeadas.
NCz
3.800
e NCz
3.400.Tralar CNova 2 WE-22
161 F/235-3467e 235-1991.
C/57.

0005720
40
HORAS
TERRENO
36X60 -—Alio seco limpo corcado na pista átimo p/galpão o
outras 4.000,00 maior barbada. Fone 241-2870 Creci 744.
0004846
—De
ÁREA
PORTUÁRIA
2 1 0 0 0 m 2 vende-se
alternada ao
anco faltando pagar 48 parE/Ncz7.000,00
celas de financiamento a começar em [unho de 89 construído
1 casa de alvenaria do caseiro
estrutura metálica armada
de 120m2 piscina barracões
de madeira várias árvores fruliferas e acesso todo asfaltado
aceitamos carros na transação
T/f/223-7730 C/1612
5006027
—De

ÁREA
PORTUÁRIA
21000m2 C/porto vendem-se
em exc.local
de Marituba
c/acesso,asfalto contendo
1
casa em alvenaria 1 estrutura
metálica 150m2 1 piscina e
barracões de madeira poço artesiano valor NCz35.000,00
aceitamos
veículos
na
transação.T/f/223-7730
C/1612
5006038
BANOALÔ BARATÍSSIMO
—Desocupado,
vendo
por
NCz25 mil, ou troco por carro,
salas, 6 quartos, 3 bonhs, sl
de jantar, cozinha, garagem,
quintal, sito à rua de Boite Kalamozoo, na Transcoqueiro.
T/235-3179, qualquer dia/hora c/o proprietário. Creci 36.
0005302

FONSECA TRANSFERE-SE
—Caia do canto C.Nova I
WE-98 121 área p/garagem
pátio tala 2/4 copa-coz sinanho quintal murado portòos do
ferra grad robocada semilajotada loca ólimo v/5.500
p/2,79 1/2353833 c/844.
5006091

2/4
SUITES
SINAL
I. I 30,00 —Saldo poupança
c/FGTS ou fin total ronda familliar 1.200,0 na Augusto Mantonogro ontroagn agosto garagom piscina quadra.Inf. NegoImóveis
Ltda
cios
2239I8424127I9C/21
5006506

FONSECA
TRANSFERE—Casa C.Nova V WE 26
522 ároa em fronto
pátio sala
3/4 copa-coz s/banho quintal
forrado
semi-murada
v/3.350,00
p/3.95
T/I/2353B33 c/844 lenho casos na C.Nova 1 A 6 7 8 e
Terrenos.
5006093

B.500m2 AO LADO DO
VIADUTO — Medindo 150
fronle/68
lateral/17
fundos
área totalmente murada o livre
tipo
do
utilização
p/qualquer
(comercial ou rosidoncial). Barbada
exc.local.
Procentual
lida. lol. 241-3730 R. Aristidos
lobo,
223-térroo.
C/I75-J.
5006610

FONSECA TRANSFERE —
Casa canto SN-3 p/de tudo final do ônibus C Nova 4 ólima
p/lodo ramo comercial o lado
palio sola 3/4 copa-coz s/banho quinlol
v/4.500,00
p/33,00 T/235.3833 C/844.
5006094
GRANDE ÁREA C/PORTO
— Em rio navegável. Vondo
no Coqueiro
c/210.000m2,
Grande oportunidade para
grandes empresas. Estrada na
Informações:
fone:
porta.
224-1626. Lauro. Creci 096.
0005345
GRANDE
PONTO
COMERCIAL—CNova.SN18 de asq. área total construída. Proço urgência motivo viagem NCz 10.000 Tralar CNova 2 WE-22 161 F/235-3467e
235-1991. C/57.
0005722
LAGO AZUL —Vendese ex.
celente terreno 20/50 Alnmnda Wady c Hamié muradao
lados.
Tralar
pelos trôs
p/f/222-6506/222-4526/223.
2649 Creci 1325.
5004719

BARBADA — Transfere-se
uma casa na Cidade Novo VII
WE-72n-°151 com tudo dentro
geladeira,fogão, botijão. conj
de casal copa e solteiro colchão casal e solteiro (ortopédico novo).Tratar na mesma às
20:00 hs ou 228-0531
5003219

LINDA E LUXUOSA RESI—
DÊNCIA
C/PISCINA
Vende-se no Caixa Pará, garagens, salas, 4/4 (suitos) armários, gradeada, ajardinoda, murada, preço 70.000,00
a combinar c/Daniel Almeida,
226.7703. C/783.
0005640

BARBADA — Vende-se uma
casa no Conjunto Satélite sola
copa cozinha 2 quartos toda
taqueada forrada gradeada e
murada WE7 1115. Tralar peIo lone 235-4862.

MOTEL —Vonde-se sito ostroda do Gemini em ároa do
3.000m2 lodo murado c/13
aptos faltando reparos valor
NCz20.000,00 aceitam-se veí.
culos ou troco imóveis na transaçõo.
T/p/f/223-7730
C/1612.
5005836

5005207
BELÍSSIMA MANSÃO COLONIAL —Vende com piscina
telefone amplas dependências
estilo Europeu jardins salõos 4
suítes fino acabamento. Transcoqueiro
138
T/f/2246784
p/220mil Mafra Adv & Imáveis
c/1501

5005504
C NOVA IX — Vendo ótima
casa c/sala 3/4 cz e bh desocupada v/450000 casa no IV
vendo c/gar p/2 carros sala
2/4 cz e bh mur grad forr laj
ótima
loc próx.
ônibus
v/700000 T/WE 70 301 C/491
2350347

5005503
C NOVA VENDO — Casa
c/sala
2/4
desocupada
280000
vendo casa c/1/4
180000 casa c/3/4 desocupada p. comercial ônibus na porta 380000 casa c/2/4 no VIII
260000 desocupada. T/WE
70 301 C/491 2350347
5005496
C NOVA VENDO — Casa
c/sala 2/4 t. taqueoda no asfalto 300000 casa c/sala 2/4
murada e gradeada 350000
casa c/sola 2/4 murada gradeada lajotada dep de emp
q/lorr 450000. T/WE 70 301
C/491 2350347

5005500
C.NOVA
2 C/COMÉRCIO—De esq., vários comtotal
construída,
part.área
5/4, 3 banh.forr.grad.garagem etc. NCz 10.000. T/C.
Nova
2 WE-22
161
F/235-3467
e 235-1991.
C/57.
0005717
CASA C.NOVA II—Transfiro p/9000,00 novos c/s/vistias
copa-cozinha 2 quartos pátio
s/banho ampla garage murada gradeada lajotada bonita
fachada próx.ônibus o feira.T/J.Balby 1110 f/222-4339
C/1322.
5005806
CASA CNOVA 2 — Vários e
amplos compart. órea total
construída, parte em laje, terreno maior. Preço motivo viagem. NCz 7.500 Tralar CNova 2 WE-22 161 F/235-3467 e
235-1991. C/57.

0005735
CASA NA CIDADE NOVA
—Transfiro
NCz
prestação
2,40 c/jardim sala 3 quartos
banh. quintal niurado NCz
2.600,00. T/Diogo Móia c/Alcindo Cacela no posto gasolina
c/Ernesto. Croci 378. Atendo
hoje manhã
0005319
CASA TRANSFIRO—2 qto
sala cozinha banheiro Conj
Guajará 2 Pass 22 pfóxímo
WE-70 asfaltada Coqueiro
Aceilo 2.000,00 pela transferôncia valor prestação 19,00
dou procuração pública cartario aceito troca automóvel linha telefone ações de clubes
sociais de belém Trt Gilberto
Tv Frei Gil D-Vila Nova 249
Centro 22333512229381
Aproveite.
0005791
CIDADE NOVA II E VI —
Vende-se 2 casas quitadas,
muradas, forradas e gradeadas por
NCz
8.000,00.
Vende-se outra com 2/4 forrada e murada NCz 2.300,00.
Tratar Conjunto Satélite travessa we 8 n-°840 (Domingo e
feriado)
fone
ou pelo
241-0971
(dias utéis) Creci
1002.

5005445
CIDADE NOVA VI—Vendese na WE 86 ótima casa de 3
qtos c/ponto comercall, funcionando c/atlvidade de bar e
mercearia de esquina c/todos
os imóveis e utencílios mats detalhes .p/fone 2237730 Creci
1612
5006068
CIDADE NOVA V—Vendo 1
casaWE-27nP1002pxlimda
linha do ônibus V. 1 quarto,
cozinha, banheiro, quintal e
mais área na (moto próprio
ampliar
para
(Preço
2.000,00). Tratar 223-7927 h.
comercial

0005307
CIDADE VI — Transfere-se
casa de esquina. Com sala,
2/4, cozinha e banheiro. Tratar fone 229.7365.

5005584
CONDOMÍNIO
CITYPARK—Transfere-se na BR
316 em frente a Itapemirim
c/pátio garagem
sala eslar/jantar 3 qlos(l suíte) copa/cozinha área serv df.p empregada quintal Ética Nazaré
237 f/2245211 c/0015003661

NCZ 10.000,00 — Vendo.
se duas casas na mesma área
no Conj. Aberlado
2uiladas
ondurú rc 04 cl tratar conj.
Stélio Marajá rwe3 qo blo ap
204.
5005356
—Vendo
PANIFICADORA
no Conjunto Grajará I c/todos
móveis o utencilios em prédio
do dois pavs c/porto de onrolar exc.apto nos altos do esqui.na na desmanchado 10 sacos
do trigo diariamente sor vendido só o ponto e aluguel a combinar T/diaríamonte c/o proprielório f/223-7730 C/1612.
5005978
PORTO NA ESTRADA ICUl
GUAJARA — Área excelente
19x160 ontra barco grande
ólimo para olaria material do
construção
etc.
Tratar226-0523/2235508,
Dr. Mário. Preço excelente.
C/1488.

0005314
PROLAR VENDE — Terrenão om pleno 6 Rod. Transcoqueiro à 1000 mts da Rod. A.
M. Negro todo murado,
c/2.560m2 (80x320) próprio
p/ gdes empreendimentos imobiliarios clubes camprestres
etc. Facilito o pagamento. Tralar na Prolar Tv. 3 do Maio
1619 f/229-8233 C/J-60

5005840
PROLAR VENDE — Magnifica órea
c/30.625m2
(175x175) completamente murodo, plano e soco em avenida
transversal à Rod. do Coquoiro (principal acesso à Cidade
Nova)
c/energia
elétrica,
água, telfone e asfalto à porta.
Próprio
p/incorporaçâo do
conj. residenciais, e utros empreendimentos de grande porto. Melhores detalhes na Prolar
Tv.
3 de Maio
1619
f/229-8233 C/J-60
5005926
PROPRIEDADE
COMERCIAL—Na Av. Transcoqueiro,
murado, c/210m2 do ároa
construída, coberta c/brasilit
banheiro, poço c/bomba, lerreno de 21x40,
próprio
comorcial.
p/emp.
T/235-3462,
Sr.
Mauro.
C/1333
0005446
ROSANA SATO VENDE —
2 grandes terrenos 92x378
mts. Marituba e 100x300 no
Coqueiro 9.000 cada, ambos
cercados c/casa de serviçais
igarapé doe porfoito ótimo
p/chácaras silios F/224-7825
C/1454
5005867
TERRENO 26X25 —Com 2
armação de madeira só falta
entoboar por trás do jardim
Europa 800,00. Barbada fone
241-2870. Creci 244.
0004849
TRANSF/CASA
NA
TRANSCOQUEIRO — C/saIa 2/4 copa-cozinha banheiro
social quintal prest/Ncz 15,52
transl/NCz 5.200,OO.Twca-se.
por carro T/2230442 C/1614'
c/Vieira.
0005659
TRANSFERE-SE
APTO
RES.BIARRITZ—Saio
p/2
i omb, 3/4 (s/l suílo) c/arms om
mogno, ban.soe.copa-coz,
á.serv. ban.emp., 2 garagens
em condomínio fechado c/piscino, p.ground, q.esportes etc.
M/lnf/f/2200256 c/162.
0005359
TRANSFERE-SE UNIDADE
HABITACIONAL — Con).
Cidade Nova VIM c/excelonte
localização, mensalidade NCz
8,00, totalmonte atualizada.
T/lone 243.0172.

5004735
TRANSFERE-SE — Ou irocose p/fone ótima casa no Cj.
Guajará
I c/sata
2/4
cpcozinho banh. forrada desocupada próx. de sup-morc. ônibus etc presl
baixa.
Inf.
225-2592,
223-0693. Creci
1737.
5003833
VENDE-SE
CASA
NO
CONJ. GUAJARÁ I — WE
61,
n? 1721.
Volor
NCz
3.000,00. Tralar polo fono
229.0118 de terça a sexta no
horário comercial com a Sra.
Nilmo.
5005310
vendo' CASA
QUITADA—-C/garagem 2 salas 4/4 1
sufto s/jantar copa o cozinha
banheiro área de serviço lavanderia
lajotada forrada
gradeada jardim de invorno
ele 13.000 F2334327 c/517
5005471

DR-316 ANTES DO VIADUTO —30x80 torronos murodo, duas frontos na pista, om
fronte ao Bom Pastor, documonlação do Cartório Diniz.
Aruan
do
Carmo.
Tels:241-46l4/235.2858.
C/119.

5006)25
CHÃO E TETO VENDE —
Espotacular casa tórrea
ostllo colonial na rod. do
40 horas rocem construida com terreno medindo
46x90
toda avarandada com salão 3 amb. 3
suftes gabinete
jardim
de
Inverno
ampla
cop/coz.
com armários
em mogno garagem pl
vários
carros
visitas.
Gantll 508 ff 2225044
c/161 J
5006130
CIDADE NOVA IV — Vendo
casa do alvenaria com 2/4 sala
copa-cozinha banheiro social,
faftando acabamento. Tralar
lono 241-0570 Ruo 13 do
Maio Ed Morcurio sala 403 3-°
foira.
5006338
EXC PANIFICADORA/ SUPERMERCADO —Totalmonte oauipada terreno 14x51 mis
vonao cj Valparaiso c/escritório forno batedeiras cilindro
modoladora balcão fria, maq
rog oscrv moer calcular camara fríg cofre balanças ar cond
etc.
hoje p/visilas
plantão
228-0663 C/1477.
0006034
CONJ. JARDIM AMÉRICA
—Rua Chile 42, transfere-se
uma casa com sala, 03 quartos, copa, banheiro e quintal
por NCz2.000, prostoção de
NCzl 1,00, Trata na mosma.
0005920
CONJUNTO
VYLLYA—Transfiro casa supor bem localizada na Rua B
n-° 22 d 2/4 sala copa-coz
banh. soe murada acarpetada
condomínio
fechado.
T/fone
2410570 c/453.
5006192
COQUEIRO
CAIXAPARA
—Vonde-so oxcepicional torreno na alameda principal do
Caizapará medindo 104x104
murado, soco ideal p/condomínio ou associação. Aruan do
Carmo,
tels:24|. 4614/235-2858.
C/119
5006187
GUAJARÁ I — Transfere-se
uma caso com 3 quartos, sala,
cozinha, banheiro, desocupada. Tralar polo fono 222-3000
ramal 199, com Valdir de
14:00 às 20:00 horas. Valor
NCz 3.000,00.
5006321
LINDA CASA —Na Alameda Caixapard 3/4 (1 suíte),
garagom, copa-cozinha piseina, q.empregada, gradeada,
nova om folhas. Aruan do Carmo /241-4614/235.2858.
C/119
5006178
TERRENO 40 HORAS —
Vendo 2 lotes juntos 10x30 cada, próx. a Industria Trevo.
NCz 1.000,00 os dois. Trator
polo fone 223.6654.
5006164
VENDE-SE
UM APARTAMENTO—No conjunto Estólio
Maroia tom luz águo forrado
Preço
NCz
gradeado
1.500,00 tratar Cidado Nova
4 We 44 n.°62 fono 235-2301
sr. Paulo, '
5006591
VENDE-SE
UMA
CASA—Com ponto comercial toda forrada murada gradeada
com 7 compartimentos com 2
1 balança
10
prosdócimos
grades de cervoja 10 grade
cerpinha 10 grades refrigorante 2 balcões uma estufa 6 botijÕes do gás ponto para qualquor atividade preço 8000 motivo viagem ao primeiro que
chegar T/ Conjunto Cidado
Novo 5 WE 56 Bar o Morcearia Silva n-°981.
5006614
VENDE-SE UMA PEQUENA —Fábrica do sabão galpão modindo 8 de frente e 10
m de comprimento, com ontrada para caminhão ao lado total da área 1 2m de frente p/52
do fundos na Rov.do Coqueiro
Tapanã KM 07 ao lado lnd.de
Posto Cavan.Proça
NCz
10.000,00.f/2299892
5006314
VENDE-SE CASA — Cidade
Nova 4 c/2 quartos sala pateo
lajotada
NCz
gradeada
3.500,00
Tralar
fono
241-2051 creci 605.
5005866
VENDE-SE
PANIFICADORA — A molhor da CidadeNova toda montada e dom
movimento
extraordinário.
Tralar CNova 2 WE-22 161
F/235-3467 o 235-1991 C/57.
0005709
VENDE-SE
TERERNO
—38X60 na estrada Cui/Guatara
asfalto
luz
proço
Trolor
2.500,00
fone
241-2051 creci 605.
5005858
VENDE-SE
TERRENAO—Transcoqueiro 17.000
m2 c/luz água o tol na porta
murado nas laterais c/132 metros fronte. Tratar Quintino Bocaiuva n-°1086.
0005593
VENDE-SE UM MARAJÓ
ANO 06 — Super conservodo, linda cor,, apenas NCz
8.200,00,
Tralar
fone
2240207.

0005545
VENDE-SE —Casa Cidade
Nova I c/sola, 2/4,c. cozinha,
pátio sala do banho, lajotada,
entacada, forrado, gradeada,
murada, de esquina, sem intermediários.
Tratar
fono
2354912. Creci 1673.

ESTRADA
MOVA
IMOBILIÁRIA
DAMAS
VENDE — Casa de madeira
na Estrada Nova com sala 1/4
copa-cozinha quintal em torrono de 5x25 metros T/13 Maio
191 s/1007/ 8 17222-8600
222-4525 C/1023
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PRECE A ANASTÁCIA
Vomos quo algum aigoz foz da lua vida um
martírio, violentou liraniçamento a lua mocidade:
vomos

também

semblante
rosto

no

macio,

suavo,

no

leu
leu

tranqüilo,

a

que os sofrimentos
conseguiram
per-

paz
não

turbar.
Isso quer dizor: eras
superior,
tanto-

pura,
assim

que Deus lovou-to
para as planuras do Céu
e deu-to o podor do fazeres curas, graças e milagros mil.
Anastácia

pedimosle, roga por nós, protegenos, envolve-nos no leu
manto de graças e com
leu olhar bo.idoso, firme,
penetrante, afasta de nós
os males e os maldizentes
do mundo.
Todas as manhãs, antes de sair para o Irabalho, olhe para Anastácia,
poça-lhe, suas graças que
tudo correrá bem para
você.
Agradeço a querida
Escrava Princesa

Santa

Anastácia por graças aicançadas.
A.

Uk

J. C.

'^ft.

WT\

PRECE À ANASTÁCIA
Prlo<.»a ANASTÁCIA
litrnsro ANASTÁCIA
Sanla ANASTÁCIA
Pfincnio quo fc/ Deuia, Douia
fiiaroR) Etcravo, Eicravo que ora
?u«
finceta, doi-noi o beleza da lau corpo e a seranidodo de tua alma.
Amem. Deuto-Eicrava, EscravaPrinceia, Princeta-D<>uio, que taparama boca mai nõo suprimiram ogrilo rebelde, doi-noi lua rebeldio.
Amém escrava que fizeram Deusa.
Deusa que nasceu Princesa, Princesa
que nasceu livre, dai-noi a melancolia da teu olhar e a altivor do leu porte
e livra-nos da mordaça
ainda hoje
'nos ameaça. Amem, quo
Dtiuia-Márlir,
Escrava-Deusa, Prínceia-Lenda, dainos leu Amor «tua Coragem. Amém.
Deuia do Povo, Escrava de um Povo,
Princesa do teu povo dai-nos a Fé do
povo, o Amar do povo, para que poiíamos lér mulheres o homem dirjnoi
do povo. Amém. Mu lhor-Escravo,
Dousa-eMulher, Mulher-Princesa, dainol tua força para lutarmoi e nunca
sermos escravos, porque não íomos
lão rebeldes como tu. ASSIM 5EJA
AMÉM.
PRECE
Vemos que algum algoz fez da
tua vida um marrlrio, violentou liranicamonte a lua mocidade. Vemos Iambém que no teu semblanie macio, no
leu rosto suave, tranqüilo a paz que
os sofrimenlos não caniaguiram perturbar.
Isso quer dizer eras pura, superior, tanto assim que Deus levou-te para oi planurai do Céu e deu-te o
poder de fazem, curai, graças e milogres mil.
Anastácia, pedÍmos-to...Roga por
nós, prolege-nos, envolvo-noi no teu
manto de graças e com leu olhar bondoso, firme, penetrante, afasta de nos
os males e os maldizenloi do mundo.
Por graças alcançadas.

PRECE A
ANASTÁCIA
Vemos que algum ai.goz fez de tua vida um
martírio, violentou tirânicamente a tua mocidade; vemos
também
no
teu
semblante macio, no teu
rosto suave, tranqüilo, a
paz que os sofrimentos nõo
conseguiram perturbar.
Isso quer dizer: eras
pura, superior, tanto assim
que Deus levou-te para as
planuras do Céu e deu-te o
poder de fazeres curas,
graças e milagres mil.
Anastácia pedimos-te,
roga por nós, protege-nos,
envolve-nos no tou manto
de graças e, com teu olhar
bondoso, firme, penetrante,
afasta de nós todos os males e os maldízontes do
mundo.
Todas as manhãs, antes do sair para o trabalho,
olhe para Anastácia, peçalhe suas graças quo tudo
correrá bem para vocô
Por
uma graça
aicançada.
M.B.S.

fiüAHA
BANGALÔ —Olimo vendo
inacreditável
de
p/preço
15.000,00 novo» c/patio gara2
talai
5
gem
quartoi quintal
bom acabamento armários copa em mogno etcada mármore
todo lajotada na km* Bonitacio paiiagem Popular próx àa
feira
l/J.Balby
1110
f/2224339 c/1322.
0005845
CHÃO E TETO—Vondo casa
de alvenaria na rua Liberato
de Coitro próx. a Darão de
Igarapé Mirim c/2 quarto», iala,bh,iocial,cozÍnlta « garaapenai
gem
por
NCil2.000,00 T/Gentil 508
tel 222-5044 c/l 61-J
5004647
OUAMA 02 CASAS EM ALVENARIA—Siluada a Pass.
St-° Amaro aceno pela Darão
de Igarapé Miri, troco por terreno de boa localização. Contalos fone 229-7846.

0005234
NCz 1.800,00 — Caso de
madeira ideal p/famftia pequena, em frente ao Novotci. Falar com Azulay na 2-°au 3-°foiro p/fono 228-001 1 ramal
2120.
5005156

Belém, domingo, 3Q de abril de 1989

OUBERAL

4 CL
TERRENO EM ICOARACI
— Vende-so um terreno todo
murado na Passagem Brasília
próximo a Estrada de Maracacuera medindo 19x39, preço
NCz 3.800,00. InformaçSos
pelo fone 227-1226.

__Én____knÉ_i

IMÓVEIS
COMFBA
& ¥EIDA:
flUAMA
PANBRASIL —Vonde oxcolontí- casa na Liberato de Castro c/garagem sala estar 2/4
cozinha
/arando na copa
s.baho olc. Ncz 15.000,00
861
T/Jorõnimo
Pimentel
c/Josó
F/2412812 C/176J
María
0005818

5005120

TERRENO NO JD SIDERAL
—Vende-se na Rod Augusto
Motenogro km 7 Rua Satélite
ao lado da Tracom em frente
ao Ríomar plano seco limpo
medindo 10x40.ótima oportunidado. Ética Av. Nazaré 237
f/2245211 C/001-J.
5003766

ESCRITÓRIO D'OLIVEIRA
—Vende-se na Rod. Augusto
medindo,
Montenegro,
115x600. T/no Ed. Rotary,
Coni 603- -O Dr. Ulysses D'
Oliveira, f/223-4414
5005998

COMERCAIL
FilBUIO
—Vondo-se sito a Av. José Bonlfácfo próximo a Bernanrdo
Sayüo c/220m de área construlda «m terreno de 22x66.
NCz70.000,00
Pmço
T/f/223-7730 C/1612.

TERRENOS AUG.MONTENEGRO—Área de formação
Irregular medindo 150m de
frente e fundos, 350m do lado
esquerdo, 470m do lado direito, próprio p/qualquer emp.comercial.
Tralar 235-3462,
Sr.Mauro. C/1333
0005472

ESCRITÓRIO D'OLIVEIRA
—Vende-se terreno no loteamento Laspalmas à Rua Franklin de Menezes em Outeiro,
medindo 12,50x20.T/no Ed.
Rotary, Conj 603, c/O Dr.
D' Oliveira,
Ulysses
f/223-4414
5006006

5005902
TERflENO—Edif c/1 caia alv
hab.sola 2/4 c/coz + dep alv
ter
de esteira
c/portn
9,60x75,00 frente nasc melhor
local da José Bonifácio doe em
somente
ord.
Tudo por
45.000,00. F/2295826 c/Fra
zôo C/202

0005342
ótimo
GUAfYlA—Transfiro
apto c/sala 2/4 sociais, sala de
comdep
copa-cozinha
banho,
e garaplota do empregada
Inf.
47,00
de
gom c/prostação
Bap/lnl 2237646 ou Manoel
rala 47 s/101 valor 20.000,00
dl 00

5006567

ICOARACI

TRANSFERE-SE — Uma casa com 3 quartos dependãncia
de empregada independente
canil garagem
lavanderia
quintal gradeada com telefone
fechado
condomínio
preço
Fono
NCz
25.000,00.
227-2010.
5004790

torrono
ICOARACI—Vondo
urbano de 11,00x80,00mts todo murado contendo ca.a um
alvenaria inacabada localizado à Rua Coronel Sarmento
entre Travessas Itaboraí e Souza Franco, Icoaraci Tratar p/
fone 2270038 Croci 1257
5005263

TRANSFIRO CASA DE ESQUINA—C/ponto comercial
2/4 sala depósito banheiro
quintal mais um terreno anexo
medindo 5x15 área livre na
frente p/ampliar parto comer1,80
ciai 5.000
prestação
2334327 c/517

do
ICOARACI—Vendo
mts. edificado
7,50x48,00
c/duas casas de madeira e enchimento localizado à Rua 2
de Dezembro prox. trav Cristóvão Colombo em Icoaraci
Melhores informações à Trav
Cristóvão Colon >o 563 sala 5
Tel 227-0038 C oci 1257
5005266

5005467
LOVENDE-SE
DOIS
de
terreno
TES —De
10,00x25.00 mts cada no lotoomento Jardim das Sururinas
em Outeiro.Preço a combinar
.Tratar c/proprietário à Trav
C.Colombo 563 s/5 Icoaraci
Tol 227-0038 C/1257
5005285

DAHAS
IMOBILIAUIA
VENDE — P -dios em leoaraci rua Manor I Barata esquina
da Cristóvão Colombo allos e
baixos próprios p/bancos ou
lojas T/13 Maio 191 s/1007/8
F/222-8600222-4525 C/1023
0005778

VENDE-SE EXCELENTE CASA — Quitada. Cj. Cohab,
Icoaraci. C/4/4, sala, cozinha,
2 banheiros, c/garagem, toda
murada, gradeada. Contendo
2 depósitos e telefone. DocuT/fone
mentação
em dias.
222.8565.

—Parque

_00x500-TENONÍ — À
QOOm da Rod. Augusto Mont.,
plano, ioco, excelente acesso,
próprio p/qualquer empreendimento comorcial ou de lazer.
Sr.Mauro.
T/235-3462,
C/1333.
0005488
ÁREA
PORTUÁRIA
—Vondn-io 80.000,00 2 tendo 280m de frente p/rio Maguory toda aterrada fácil acesso documontação perfeita a
valor
imediata
an t roga
NCz240.000,00. T/223.7730
C/1612
5006090
AUGUSTO
MONTENEGRO VENDE — Eipotacular
torrono medindo 25x25 com
escritura pública local seco Ümpodo osquina pronto para recor bonfoitoria por 2.300. Tratar f/233-4327. Croci 517.

0005383
CASA EM FASE DE ACABA—Vendo-se
na
MENTO
Rod.Augusto Montenegro rua
Satélite próx.a Tracom c/sala
amb.garage 3qtos (1 suite)
p/2
banh.social hall de circulação.
Éttica Nazaré 237 f/2245211
C/001-J.
5003688
CHÃO E TETO—Tramfere
apto no Res.Augusto Montenearo
p/NCz7.000,00
prest
NCz78,28 c/sala 2qtos bh se.
copa coz área de serviço todo
gradeado e sintecado Ver e
trator Genlil 508 f/222-5044
c/161-J
5004659
CHÃO E TETO—Transf. apl-°
no Resid. Aug.Montenegro px.
Mangueirão c/sala 2 quartos
bh se cop.coz área serv. todo
som
grad,sint.e térreo por
NCz7.000,00 prost.78,00 o
vendo 1 terreno na baia do Sol
de
12x60
em Mosqueiro
p/2.000,00 Inf. Genlil 508
F/222-5044c/161-J
5004664
CJ. MAGUARY — Transfiro
casa c/2, 3 quartos, gradeada
murada copa ampliada poço
artesiano temos em estilo colonial toda lajotada nas alamedas 3, 6, 7, 13, 22 valores
7.500,00
15.000,00
NCz
6.500,00 4.500,00 2.000,00
Inf. Cj Maguary Alameda 10
C/38 diariamente C/908

5005745
COELHO & PINHEIRO —
Transf exc casa no Cj.Cohab
c/3q,sala,ampla
garagem,coz.,páteo,toda gradeada, forrada, taqueada, c/quinNCz6000,00.
tal
foAceiro
Presl.NCz3,00.
no,carro.
T/f/224-7503
C/1701
5004401
CONJ.BENJAMIN SODRÉ
—Transfere-se na Rua das
Garças ótima casa c/garagom
jardim sala de estar/jantar 3
quartos banheiro cozinha extorna quintal. Ética Av, Nazaro 237 f/2245211 C/001-J.

5003772
CONJUNTO
MAOUARY
—Passo-se uma casa urgente,
motivo, viagem, com, poço artaziano bomba, área toda coberta, endmentado, casa toda, nova, tra, na Alameda, 30
caia 3 com o Proprietário,
Civaldo.
0005268
CONJUNTO MAOUARI —
Garagem sala 3/4 copa e cozinha banheiro área de serviço
quintal murado taqueada forrada gradeada
murada
5.500, prostaçâo 23,00. Tratar f/233-4327. C/517.
0005382
DR.VIANNA—Corretor
ano/B8. Vende chácara leoaraci com
mansão
área
4.500m2 mais de 10 depondências inclusive salão 3 salas
2 suílos 3 quartos ideal p/clubes 8 do Maio
perto Mangueirinha
80 mil
veja vídeo
f/2252118 C/1492
5005536
ESCRITÓRIO D'OLIVEIRA
—Vende-se
galpão na C. Colombo c/uma c/de alvenaria
nos fundo s,terreno 12x70 todo murado t/no Ed. Rotary,
Conj 603, c/O Dr. Ulysses D'
Olivoiro, f/223-4414
5005986
ESCRITÓRIO D-OLIVEIP.A
—Vende-se terreno a Rod. Augusto Montenegro, medindo
16x50x88, todo cercado de
arame farpado t/no Ed. Rotary, Conj 603, c/O Dr. Ulyssos D'Oliveira, f/223-4414
5005992
CHÃO E TETO—Vondo ospotacular sitio na Rod.Augusto
Montenegro medindo 105x45
todo murado c/excelente casa
toda avarandada c/3/4 s/1 sufte campo do fut.q.de voley
s.de jogos íauna churrasqueira
proço NCz65.000,00. Visita
p/222-5044 C/161

5006257

LANÇAMENTO
Residencial Tenonó um jeito
muito humilde de viver, muito
ecológico (verde), muito lazer,
o melhor acabamento informte já em Urubolan D'Oliveira.Av. Assis di< Vasconcelos
488 fone 241-.'222 C/J-42
5005919

5002422
VENDE-SE LOTE DE TERRENO—Medindo 15,00x30,00
mts de esquina no loteamento
Andradas entre ruas Dois de
Dezembro e Oito de Maio em
Icoaraci. Condições e preço
tratar c/Dr Adalberto p/tel
2270038 à Trav C.Colombo
563 sala 5 Icoaraci Creci 1257
5005281

PANBRASIL —Vondo luxuasa mansão em Icoaraci Rua
terreno
Barata
Manoel
29x100 c/várias suites c/armários e ar condicionado piscina
campo futebol etc. só vendo
NCz 150.000,00
para crer
861
Pimentel
T/Jeronimo
F/2412812 C/176J
0005794

VENDE-SE OU TROCA-SE
—Por carro, telefone e outros
um terrreno no Outeiro medindo 12x36 doe.em ordem T/fono 2430469 c/Orlando.
0005833

POR MOTIVO DE VIAOEM
—Vende-se terreno no Tapanã, medindo 53x45x35x9.
Área total 946m2. Em rua asfaltada, com água, esgoto,
energia elétrica. Tratar pelos
o
241-0971
fones
222-9675-Creci 1002.
0005306

VENDE-SE
PT' COMERCIAL — Centro Comercial Artesanal Marajoara B. Agulha
leoaroei c/dtvisão p/osentório
valor NCz 2.600,00. Tratar
foen 227-1237, Sr. Marcelo.
0005577
VENDE-SE —No Conjunto
Augusto Montenegro trav. Berrodos caso quitada c/2 quartos, toda gradeada c/garagem
t/pelo fone 227-2671 Creci
1419.
5005238

POR MOTIVO DE VIAGEM
— Vende-se em Icoaraci uma
casa em alvenaria c/7 comportimentos gradeada com um
ponto comercial 2 prosdócimos
e um telefone. Tratar pelo fone
227-1159
5005872

comerVENDE-SE—Imóvel
ciai e residencial no Bairro da
Agulha c/boate em funcionamento e todos os seus equipamentos ocupando área construlda de 900,00 m2 c/grande
movimento noturno Tratar à
Trav Cristóvão Colombo 563
s/5 tol 2270038 Icoaraci creci
1257

—
PORTO
ICOARACI
20x150 Trav. Cruzeiro seco
olaria
etc
pronto para galpão
da
cTN.
Tratar
junto
223-5508-4037 2-°f. proço oxCreci
celente,
Dr. Mário.
1488.
0005312

3.000 HECTARES NO MARAJÔ —Vende-se urgente
c/2,000 hectares de compôs
naturais e 1.000 hec de florestas c/madeia de lei + lantações, 3 lagos naturais, rios
em toda extenção, terrenos aialaga).
to (não
NCz 120.000,00 apenas. PorLkía
f/241-3730
centual
R.Aristides Lobo 223- térreo
C/175-J
5006633
EM SALIAPTO-HOTEL
NAS —Frente praia Mnçarico
sala dormitório bho social ter+
2.790,00
raço sinal
16x715,00 entrega 20meses.
Negócios Imóveis Ltda Rua
725
Balby
João
f/223-9184-241-2719C/J-21
5006308
d

casa
BENFICA—Chocara
coloniol toda gramada e bosqueada d 18.000m2 belíssimo
local 50.000 oulra próx BR
316 com igarapó 60x300 fone
2280886 c/428.

5006241
BR-316 PISTA —Terrenão
ao lado do Ocrim duas frente,
45ho sendo 140m de frente
p/BR-316, c/galpão, casa de
peão, cercada c/moirões de
água, luz,
muita
concreto,
ideal p/horas u exposições de
reprodutor. Aruan do Carmo.
Teli:241-4614/235-2858.
C/119.

5006115
BUJARÚl-OOHA — V*idese 6 lotes sendo 1 a margem
da Rodovia Bujarú Acará (PA
NCz
140),xm29'..Proço
15.000,00.
J\coita-so troca
TrWtar
pelo fone
por carro.
no horário
222-3 182
comercial.
5006232
AO
CASA
FRENTE
MAR/ATALAIA —Vede-se
c/3/4, sala, dep, comp.área
excelente localizajardim,
oportunição.Extraordinária
Ltda
dade.
Percentual
f/241-3730 R.Aristides Lobo
223-lerreoC/175-J
5006637
MOTEL KISSI ME/ALTAMIRA — 4.000m2 total 1200m2
construído pista de aeroporto
24 apt-°cama redondo espelho
teto circuito int. exc. de Tv. Frigobar ar cond. caixa d' água
25 mÍl,L poço com bomba lav.
completa estufa 3m2/5mil vol
apt-D gerônciao fossa 60m2
45KVA cozinha
substração
Ltda
Percentual
porão
f/241-3730 R.Aristides Lobo
223- térreo C/l 75-J
5006622
SALINAS
JARDIM ATALAIA —Vende-se terreno
da
casa
do dop. Jorge
próx.
Arbage, med. 30x90, água,
luz, asfalto e telefone ideal
empreedimento.
p/grande
Aruan
do
Carmo
/241-4614/235-2858. C/119
5006144
SALINAS VENDE-SE —Na
praia do Atalaia a poucos metros do mar e excelente terreno
no asfalto,
15x30,
pronto
p/construir. Aruan do Carmo,
tels:241-4614/235-2858.
C/119
5006191
ST* A. TAUA—90x3.000 d
igarapé 3.500 outro em Marituba
80x100
3.500
F/
2280B86 c/428.
5006246
TAILÂNDIA
ÁREA
2000HA — Titulada reserva
variada
vendemadeira
se/contrato p/exploração servida p/estradas Km-150 t/Nova Belém Emp FrutuosoGuimarões 599 F/224-5092 Croci
1724 Negócio urgente
5006606

5005287

RIBEIRO-BARBOSA ADV
IMÓVEIS — Vonde excelente
terreno no Tenoné a 500m do
A.Montenegro c/poço artestano, luz, igarapé, todo docuapenas
mentado,
T/fono
NCz7.000,00
227-0487 Creci 1566
5005881

GRANDE
VENDO
I
ÁREA—A 15 minutos do centro c/238 ml ms2 excelente
habitacionais,clínicas
p/conj
p/repouso industria ou outro
ramos frente p/pista asfaltada
c/luz e ônibus na frente
T/2315051 C/251
0005289

RIBEIRO-BARBOSA ADV
IMÓVEIS — Vende na Pe.Júterreno
med
lio Maria
10,40x102,50 mis c/casa 2/4,
sala cozinha wc 2 pontos comerciais
Tratar
p/fone
227-0487 Croci 1566
5005891
•

RIBEIRO-BARBOSA ADV
IMÓVEIS — Vonde magnifica casa na Tv Cruzeiro c/2 pav
amplo salão 1 saleta wc social
2 dep emp copa-coz área serv
c/depósito 5/4 (2 suite) terreno
16xl00mts 80 mil F/227-0487
Creci 1566
5005899
RIBEIRO-BARBOSA
ADV
IMÓVEIS — Vende casa c/2
pav em construção terreno próprio med 7x4o mts c/3/4 sala
cozinha wc na rua St-a Izobel
c/documentação apenas NCz9
mil Tratar p/fone 227-0487
Creci 1566
5005905
RIBEIRO-BARBOSA ADV
IMÓVEIS — Vende terreno
no Tapanã
medindo
238.000m2 no todo ou em
destacadas excelente
partes
locaização em frente Conj Cor
Farias Tratar p/fone 227-0487
Creci 1566
5005912
RIBEIRO-BARBOSA ADV
IMÓVEIS — Vende na 7-°rua
casa c/2 pav 4/4 sala copa-coz
wc social outra casa completa
no quintal apenas NCz 15 mil
Tratar pelo fone 227-0487
Creci 1566

5005918
RIBEIRO-BARBOSA ADV
IMÓVEIS—Vonde caia na
Rod Aug Montenegro c/2 pav
4/4 (1 suíte) 2 wc social sala
copa-coz hall terraço quintal
toda gradeada apenas NCz
20 mil Tratar
pelo fone
227-0487 Croci 1566
5005925
ROSANA SATO VENDE —
2 terrenos Tapanã de 20x90
de
60x90
p/2.800,00
p/15.000,00 sorv/p/Micro omchácara,
represas, galpão,
sid, fins comerciais, átimo local, documentado F/224-7825
C/1454
5005828
SINAL NCZ 108,00 —Não
perca esta oportunidade de
comprar o seu imóvel
no
Res.vila Sorriso em Icoaraci
de frente
baia
p/a
á/ser.banh.empgar. Ética Av.
Nazaré
237 f/2245211
C/001-J.

5003753
TERENO
DE
20x85
—Vende-se silo a Rod.Arthur
Bernardes em frente o Pelrobas no Lot.Uberaba todo documentado v/NCz8.000.p/fone 2237730 Creci 1612
5006074
TERRENAO NA PISTA DO
TAPANÃ—Vende-so facilitase pert. da Rod. Aug. Montenegro
cercado
documen!.
c/olho d'agua no meio do terrno bom p/criações med. 55x65
Tratar
Daniel
Almeida
f/2267703 C/783

VENDO CASA EM ALVENARIA — Ao lado do Conj.
Maguari c/2/4 s/copo bh. área
serv. preço terreno 7x40 preço
NCz 2.800,00 Inf. Conj. Maai
10 c/38
C/908
guary
diariamente.

5005747
VENDO EXCELENTE PRÉDIO—Residencial em alvonaria c/3 amplos quartos e outra
¦ casa nos fundos do terreno,que
mede 16,00x28,00mts à Trav
Souza Franco 4-° quarteirão
em Icoaraci Tratar
p/tel
2270038 c/Dr. Adalberto Creci 1257

5005279
VENDO UM TERRENO—A
Pas. São José em ltaiteua,Outeiro todo arborizado medindo
15,00x140,00
mts servindo
para sítio com igarapé nos fundos.Outras informa cães p/tel
2270038 ou à Trav Cristóvão
Colombo 563 s/5 Icoaraci Creci 1257

5005276

COHAB—Quitada d 2q recuada 10x25 murada 9.000
outra d piscina 18.000 f/
2280886 c7428.

5006245
ROD. ARTHUR BERNARDES VENDE-SE —Terreno
na
pila, plano, seco, 50x300
ou 100x300, desocupado, entrega imediata. Aruan do Carmo /241-4614/235-2858.
C/119
5006184
VENDE-SE
TERRENAO
—Arthur Bernardes, medindo
380x300.na pista, seco, piano, ideal para grandes empreedimentos. Aruan do Carmo, f/241-4614/235-2858.
C/119
5006133
2M
SUITES
SINAL
1.130,00 —Saldo poupança
c/FGTS ou fin total renda familliar 1.200,0 na Augusto Montenegro entrega agosto garagem piscina quadra.Inf. Negocios
Imóveis
Ltda
2239184-2412719 C/J-21
5006511

IHTERI0R
DO ESTADO
VDO CASA EM CAPANEMA — Sito a D. Pedro II n-°64
Conj. BNH c/qaraqem pátoo
iala 2/4 cozinha banh. cx
d'água
pronta
p/morar.
T/224-1905. Procuro ap om
Salinai p/compro. Croci 1450.
0005498
VENDE-SE 1 FAZENDA EM
PIRABAS—Sllio
Ubuçu
a
2km da
de Salinas o no
pista
asfalto do rumas de Pirabas,
150ha todo cercado, casa de
caseiro, bastente plantação de
capim quicuia e igarapé perene contado, documentação em
absoluta ordem. Tratar Dr.
fone
Lassance
Eduardo
225-1413/1413119
0005679

TERRENO RURAL—Vendese lOOOha, próx. de Capitão
Poço, excelente p/projeto de
agricultura e pecuária. Documentação em ordem. Tratar fono 224.7380.
5006195
TERRENOS PfSlTIOS— Na
Bl-Mosqueiro Sta Bárbara mede 25mx80mx40 parcialmente
murado luz trufásica à portas
preço
pronto
p/construir
4.980,00 até 12 pgtos.Nogócios
Imóveis
Ltda
223-9184-241-2719 C/21
5006216
VENDE-SE GRANDE TERRENO—Na pista da BR-316,
100x500 c/galpão de 450m2,
nova, local de onde funcionadava a Coleipa, documentado,
entrega imediada. Aruan do
Carmo /241-4614/235-2858.
C/119
5006139
VENDE-SE TERRENO EM
SALINAS — 91x30 na Cidade pronto
para construir
5.000,00. Tratar f/241-33337
5006457
VENDE-SE UMA CASA —
Em Benevides, do alvenaria,
c/galpão de 11 x27m. NCz
3.000,00. Tralar pelo fone
231.5466.
5006100
VENDE-SE UMA CASA —
Em Castanhal rua Conego Leitão 2634.
Tratar
fone
224-2694.
5006351
VENDE-SE UMA FAZENDA —Com 500ha sendo 300
ha de pasto divididos em 16
partes iodos com bebedouros
6000 seringueiras curral excelente casas para caseiros depósito trator casa central com
água luz celpa rio atravessando todo o terreno tudo isso a
80km Estrada Vigia. Tratar
f/241-4415.
0005980
VENDE-SE UMA LOJA —
Em Paragominas. OrganizaPiria com estoque, Av.
res. Castelo Branco 125 fone
Íão
224.2694.
5006354
VENDE-SE UMA SERRARIA — Paraubá em Ipichuna,
área do 12.000 m2. Tralar no
fone 224.2694.
5006353
VENDE-SE OU TROCA-SE
— Por um carro
granja em
Benfica-Pa. Terreno de 140
metros de fundos por 30m de
frente. Todo cercado c/8 fios
de arame farpado contendo 1
galpão em alvenaria p/críação
de suinos ou frangos de 30x8 e
uma casa em alvonariu de 6x8
por NCz 8.000,00. Tendo
água e luz. T/fones 231.0587,
231.0656 com o Sr. Roberto.
5004770
VENDE-SE OU TROCA-SE
—Uma casa de madeira em
Benfica com água e luz, com
terreno do 7x30. Tratar pelo
telefone 224-8698.

5005482
VEHDF-SE TERRENO NA
BR-316 —Junlo a Policia Rodoviária Federal, frente
p/a
pista medo 40x85, de esquina
c/a entrada de Neópolis, documentação em absoluta ordem, todo murado. Tratar Dr.
Eduardo
Lassance
fone
225-1413/141-3119
0005685

(SALINAS) ED DUNAS DO
ATALAIA—Vondo-io quitado
excelnote apartamento c/piscíambientes
na garagom
p/2
1/suíte
c/lerraço o bilndex,
I/quarto banheiro social coárea
serviço proço
pa/coz.
acolta-so
NCz 35.000,00,
conlra proposta. T/231-6878.
C/1654.
5004319

91 HA —Venda oxcolonls ároa de 91 ha,
no km 32 da Estrada
para Vigia. Toda demarcada, com floresta, capoeira e grande reserva de areia.
Aceito estudar troca
por Imóvel, veiculo
ou materiais de construção. Tratar fonos
-261925 e 2332163.
5005136
ÁREA PORTUÁRIA — Sito
Marituba ao lado da Inca e
Magínco 3 ha, 250 metros voltodos p/o rio, acesso de vofculos até ò beira deste. Atendo
também aos domingos. Preço
excolenle.
226-6790.
Croci
593.
0005276

Área/projetos

— São

Domingos
do Capim.
31.309ha., 81a. o 37,9ca.. Informações de qualquer ordem:
Belém/Pa
DDD 091,
Fone
226-6790. Atendo todos os
dias inclusive aos domingos.
Croci 593.
0005280

Áreas de 535 i so ha

—Vondom-so sltai às enIradas do Castanhal Curuço (NCx 100.000,00) a
a oulra n/ostrada da VIda
BR
a
1 Okm
gla
sondo
(NCz35.000,00)
quo 1 ftam 80 cabeças de
gados,curral,
pasto,rlo,ecasas de vaqueiros e a 2* c/casas,lacurrais,ostágo(l,5)ha
buloi,
poço artesiano
e pocilga.Mais
pasto
dot.p/fono 2237730 Crocl 1612
S0060S7
BARBADA
SALINAS—Lotes 15x30 apenas 10 prestações fixas 31,00 aproveite
foca um bom negócio temos
poucos lotes solicite um corretor Vonda à Bernal do Couto
659 223-7627 c/425

, 5005257
BELÍSSIMA
EM
CASA
SOURE—Vonde c/fono mobilia completa murada gradeada lajotada jardim pátio garagens 2salas 3quartos 2banh
t/alvenaria
terreno 22x55m
p/14mil.T/f/2246784 Mafra
Adv & Im6veisc/1501
5005519
BENEVIDES
VENDE-SE
CASA C/TEL —4/4 s/2 suites,
3 sal. var, coap-coz, banh, à.
serv. gar 2 car,lajotada, gradeada, mur, jardim e quintal
c/pomar, ler 12x50m à Rua da
Delegacia, 332 preço a combinor.lnf/c/prop. f/724-1274.
0005502
BR-316 VENDO — Ótimo
torrono
med.42x30
px.
Pol.Rod.Federal f/pista documentado outros no Conj.Panorama XXI med.24x36 murado
de esquina. T/Vithena Gv.Josó
Molchor 2735 2265489 c/052
5005988
CASAS PRE FABRICADAS
—NCz294.00 por mês tomos
14 modelos de 42.00m2 a
320.00m2 confeccionadas em
pranchas de merdeira nobre de
4,5cm de espessura. Plano de
pagamento em até 60 meses.
Atendemos em qualquer parte
do Brasil exposição e vendas
Casema Ind ae Com. Lida. Av.
Cons Furtado 1850. (enlre 14
do Março e Generalissimo Creci 1549.fone 222-5407
0004675
CASTANHAL APT' S/ENTRADA —E s/poupança c/garagem sala 2M c. coz. dep.
cop. empregada wc social
área serviço entrada em 30
dias. Inf. Barão do Rio Branco
2472 sala 102 f/7212805 2296825 C/879
5005049
CASTANHAL —Vondo 03
casas em alvenaria no centro
c/terreno do 17,55X45,00m
proço NCz 50000. Aceita-se
m/detalhes
fone
proposta
226-0691. C/1469.
5005966
CHÁCARA - EST. DE MOSQUEIRO — C/telefone,torreno de 65x300,c/igarapé,pomar,aviário,maloca,poço
art.c/bomba,c/casa
em
alv.avarandada,salão,2 quartos,banheiro
social e de
serviço, copa*
cozinha.dosponsa,acab.Ia jota
o azulejo.
T/235-3462,
Sr.Mauro. C/1333.
0005482
COLARES — Vende-se casa
terreno murado 45x33 avarandada c/salão. 5/4 s/2 suítes
azu. dec, + 2 banh, s/janta,
copa coz dec c/pia inox, poço
artesiano,
ampla
maloca
c/churrasqueira, próx. dampo
de aviação: Trotar 2229400.
0005251
COLARES—Vendo lindo terreno na estrada da Vigia medindo 250x1000, próximo ontrada de Colares. muita madeira, igarapé. Exc. p/pequena
fazenda ou p/lazar. Bom preco à vista. Tralar f/231-5051
C/251.
0005281
DR.VIANNA—Corretor
ano/88. Vende fazenda c/igarapí 25 fio 28 cabeças s/13
bovinos/cavalo etc cercado casa mobiliada estrada asfaltada Peixe Boi Capemo 30 mil
c/segurança
compre
f/2252118 C/1492
5005711
ECS.ADVOCACIA IZABELENSE—Vendo terrena 20ha
na Beira da pista todo cercado
documentado possuindo energla poço artesiano 1200 pés
maracujá limoal laranjal 5.000
2 casas madeipés açai
ra.Tr/f/7441276
Sta.lzabolPá c/Dra.Edito C/1329 temos
outras opções
5005740
ESCRITÓRIO D'OLIVEIRA
—Vende-se terreno em Maçapá, frente a praia do Araxá,
115x330, c/uma casa de madoira, todo documento.T/no
Ed. Rotary, Conj 603, c/O Dr.
Ulysses
D' Oliveira,
f/223-4414
5005951
ESCRITÓRIO D'OLIVEIRA
—Vendo-se terreno em Marituba fronte
p/BR-316,27x90,
c/uma casa de madeira, todo
cercado de arame farpado,
t/no Ed.Rotary, Conj 603, c/O
Dr.
Ulysses
D' Oliveira,
f/223-4414
5005960
VENDO
TERRENO
—370x 1000 com arvorei frutiferas 2 igarapés etc.próximo
Vigia por NCz3.5O0,OO. Tralor fone 223-9232.

ESCRITÓRIO D'OLIVEIRA
—Vende-se terreno no Cruzamonto da BR-316 a Belémcasa
Brasília, 500xl000,c/l
de alvenaria, uma pedreira
elc.t/no Ed.Rotary, Con| 603,
c/O Dr. Ulisses D' Olivoira,
f/223-4414
5005973
ESCRITÓRIO D-OLIVEIRA
—Vendo-se prédio comercial à
rua 24 de Outubro om Santarém/Po, servindo p/qualquer
ramo de negócio. T/no Ed.Rotary, Conj 603, c/O Dr. Ulysses D'Oliveira, 1/223-4414
5005980
EXCELENTE
FAZENDA
—
l.OOOha
S.MIGUEL
s/450ha pasto kiqui SO.OOOmts
do core. 16 mangas, açude 4
casas p/trabalhador, curral, 3
igarapés, etc. M/inf/Rui Barbosa, 500-E f/2200256 C/162
0005360
EXCELENTE
OPORTUNIDADE—-Vendo uma área do
567 ha, à poucos km de Castanhal c/2 nascentes, 5.000 pés
de dendê, depósito, escritório,
poço artesiano, máquina, e
T/fone
equipamentos.
223-3580. C/1335.
0005332
EXCELENTE
PRÉDIO—Em
frente a pista da BRc/guarilas,estacionamen!o, escritórios
A e B, sala de reuniões, salos
p/chefia,banh. sociais,refeitario,galpâo c/est.metálica,poço
artesiano,casa de força etc.
T/lono 223-3580. C/1335.

—
TRANSFERE
(facilitado) espetacular mansâo em alameda transversal à
BR-316 ao lado do Saudosa
c/salão social
Maloca
p/3
amb, lavabo, 4/4 (2 suites,
ttndo 1 mastor c/closol), b. solavanderia,
ciai,
c.cozinha,
suite larviçal, piscina, declc, solarium, área p/playgraund, s.
festas, q. esportes t/murada,
em laje, gradoada, olc. i detalhes na Prolar Tv. 3 de Maio
1619 f/2298233 C/J-60
PROLAR

5005937
PROLAR VENDE — Torrono
na BR-316 (do pista) c/30x600
(18000 m2) px a Maginco ludo direito sentido Bolom/Marituba. Proço a combinar. Tratar
na Prolar Tv. 3 do Moio 1619
f/229-8233 C/J-60

5005820
PP.OLAR VtNnE _ TnrrnBR-316
medindo
não na
48x185
aprox),
(9500m2
próximo à Kecapagem Líder, e
outro o transversal à BR-316
próximo à Saudosa Maloca
medindo 40x80 (3200 m2) c/2
frentos. Dolalhos na Prolar Tv.
3 do Maio 1619 f/229-8233
C/J-60

5005855
PROLAR VENDE — Torrono
na Rod. BR-316 próx. da Inca
lotaic/29000m2
(44x650),
mente documentado negociação imedia*'". margem direita
sentido Bel/Marituba. Tiutur
na Prolar Tv 3 do Maio 1619
f/229-8233 C/J-60
5005974

0005330
FAZENDAS
EXCELENTES
— St-° Izabel, c/121 hec. Ioda
preparado, cercada, casa sede, luz/Celpa, curral, botas,
poço art., etc. Marabá c/l .600
alq. s/200 alq.c/pasto colonião. M/inf/220-0256. Tv. Rui
Barbosa, 500-E. C/162.
0005365
FAZENDA
EM
BENFICA
CM400HA — Toda cercaJo,
c/piscina, casa de
casa sedele c/pisciri
mangas
jrral,
2
vaq.
curral,
22
600ha, pasto, acudo, 45.000
pés cacau, bem serv d'água,
35 cab.gado 10 animais etc.
M/inf/Rui
Barbosa,
500-E,
f/2200256. C/162.
0005358
FAZENDAO CM4.523HA
PA-70—C/l.000 alq.de pasto, colonião,
braquiarão,,
de mota,
bem
2.000alq.
serv.d'agua
c/10 igarapés,
curral completo p/3.000 cab, 1
casa sede e 10 p/vaqueiros,
poço uri. luz própria, baias,
pista de pouso, ele. M/inf/f/Rui
500-E f/2200256
Barbosa,
C/162

0005352
HOTEL EM MARUDA —
Vende-se c/15 apt-% todos
c/banheiros internos, bar, reslaurante, todo equipado, mobília, construção e pintura nova, avarandado, abastecimento de água próprio, frente à
Preço à combinar.
praia.
F/231-5622. Creci 566.
0004224
JOANES —Vondo-se torrenos 36x36 mts murado situado
na rampa de decido para
praia por NCz2.000,00. Tratar com o proprietário fone
229-0594.
5005080

MARAJÓ (SALVA TERRA) — Vende-se 271
ha, terras férteis,
com grandes benfeltorias, servindo
p/criação de gado e
etc. Doenr-ontacão
em dias c/tltulo definitivo. Tffone
222.8565.
5002419
MARITUBA ÁREA NOBRE
— C/igarapé, medindo 72m
de frente e 212 de comprimento, fundos margeando o igarapé, no asfalto, a 200m do
BR-316. Tralar 235-3462, Sr.
Mauro. C/1333.
0005466
MARITUBA VENDO ÓTIMO TERRENO — Medindo
26x120 a 400 metros do
BR-316 NCz8.50O,OO documentado loc. excelente servindo diversos ramo de negócios.
T/Vilhena
Gv.Josó
Maicher
2735 C/052.
5006017
MARITUBA — Vendo bollssimo terreno no Uríboca, a 300
metros do asfalto, medindo 4,2
ha, todo cercado, possui poço
e árvores frutíferas. Preço a
negociar. Trotar com proprietário no fone 228-1631, horario comercial.
5005415
MARUDA VENDE-SE — Excelente terreno de esquina medindo 20x37,50 próximo Terminai rodoviário. Tralar fone
231-1593.

5005052
MARUDA — Terrenão com
igarapé e casa, vendo ou troco
por casa em Belém ou Mosqueiro localizado na Rodovia
Marapanim-Marudá, ônibus à
porta. Tralar 226-8096 ou
225-0857 falar com Marques.
5005208

RIBEIRO-BARBOSA
ADV
IMÓVEIS—Vonde casa c/2
pav em Salinas na av Beiramar c/telefone ar 4/4 2 salos
terraço
dep.omp
garagem
apenos NCz60 mil. Tratar peIo fono 227-0487 Creci 1566
5005932
ADV
RIBEIRO-BARBOSA
IMÓVEIS—Vendo magnifica
fazenda em Mojú c/750 heclares 40.000 pés de urucum fiorondo casa gerador pasto mata virgem margem do rio acesso fócil NCz 90 mil T/fono
227-0487 Creci 1566
5005936
SALINAS TERRENO C/CASA MADEIRA—Vende-se
o comb.na
Tv
p/1.300,00
Saae n-(í1134 e/Sen. Lemos e
Ant. Vieira perto do Terminal
med.
de reparos
precisa
9x26mls T/Daniol Almeida Duquo 311 f/2267703 C/783
0005652
SALINAS—Vende-se
excelento bangalô Almirante Barroso (Rua do Porto Grande
próximo Júlio César). 4/4 (1
suite) dois banheiros, dep.ompregada, --riu risquei ro etc...
Ligue
823-2112
NCz40.000,00. C/993

0005375
—Vende-se

SALINOPOLIS
3 belíssimas casas estilo colonial recém construido no conna
domínio
ponta D'Areía
praia do Maçarico todos muradas, c/150m2 de área útil em
terreno de 20x30 c/pátio varanda slas, 2 ambs 3 qtos s/1
suite bwc
sociol
copa-coz
c/azulejos decorados e quintal
V/NCz
35.000,00
T/f/223-7730 C/1612.
5005920
SALVATERRA —Vondo-se
terrenos com 20 e 30 hectares
NCz4.000,00
o
por
com
NCz5.000,00.
Tralar
proprietário fone 229-0594.
5005073
SlTIO C/TELEFONE BENEVIDES —Próx.
BR-316,
c/500m2
2 piscinas.campos
fut.churrasq.poço
art.
c/cx
d'água, pomar todo murado,
iluminação c/poste, traniformador
etc.
prop.
M/inf/Rui
p/NCz45.000,00.
Barbosa,500-E
f/220-0256.
C/162

0005361
SOURE —Vendo-se quadras
com 20 terrenos de 1 lx55mts
cada por NCz4.000,00. Tratar com
fone
proprietário
229-0594.
5005076
TERRENAO NA BR-316 —
400x800, metragem espetacular de frente para a pista documentação em ordem, outro na
área industrial de Marituba na
BR-316
de frente
p/pista
42x100 T/F/231-6856 C/408.
0005398
TERRENO NO ASFALTO —
A 100 metros do BR-316 em
Benevides c/casa luz na frente
árvores frutíferas murado titulo
-te';iÍi;'o ótimo
p/sua chácara
t4Jx211 metros. Tratar fone
241-3116. Croci 13.
0005599
TERRENO PRAIA DE AJURUTEUA — Bragança vendemos late de 15x30m. Ótima localização, a 120m da Beiramar, excelente investimento,
valorização assegurada, pequeno sinal facilitado em 12
moses.
T/Hamilton
Correia
BR-316. Km 0, Ed. JK, sala
112 em frente aa Monumento
da Cabanagem, Entroncamento. F/231.1910. C/508, 21-°R.
Plantão na praia Led's Bar
Praia de Ajuruleua.

5005585

MOJU—Ganhe um terreno
pague a benfeitoria 1000 ha
c/200 ha pasto 6 Km de cerca
150 cab. gado 15000 pés pim.
do reino titulado próx. da cidade ótimo acesso Inf.Antônio
Pantoja 2280754
2267247
C/879
5005386

—
TERRENO
SALINAS
1.900,00
medindo
15x30
zona urpróx.hospital/Celpa
bonu Salinas prunte p/mnstruir próx. laguinho. T/Walter
Ramos Trav. 14 Abril Al.29
Novembro
27 f/226-9187
próx. Jumbo.C/1690.
0004807

N. TIMBOTEUA—Vendo 1
excel. terreno c/50ha., 3.500
pés de pimenta, 1.000 pés de
café, pasto, igarapé, todo cercado, casa sede em madeira,
depósito, 40 cabeças de carneiros adultos. Excel, preço à
vista. Tratar 231-5051 C/251
0005288

—
TERRENOS
BR-316
15x55, 20x55, 10x48, todos
de frente para BR-316, em
área nobre da vila de Maritubo. Trotar 235-3462, Sr. Mauro. C/1333.
0005463

ÓTIMO INVESTIMENTO —
Terrenos em Salinas, secos pianos, beira do asfalto, pequeno
sinal + 24x25,00 plantão aos
domingos T/fone
231-4122
creci 1499.
5005382
POSTO DE GASOLINA —
No interior vendem-se sem financiamento, contrato vencendo,
bom
frete.
Tratar
235-2803,
senhor
com
Rolando.
5004762
PRÉDIO
COMERCIAL
BR-316—Na área comercial
de Marituba, c/420m2 de área
const. em alvenaria, c/salão
central e vão laterais, coberto
em terreno
de
c/l/brasilit,
14x70.-T/235-3462, Sr.Mauro. C/1333.
0005491
VENDE-SE UMA PROPRIEDADE — Em Santo Antônio
do Tauá, terreno com igarapé,
medindo 1.500 metros de fundo, por 680 do frente. Tratar
no local com Sr.Auri, Vila do
Espírito Santo, lado esquerdo,
antes
do balneário
do
Cristóvão.
5004231

VENDO UMA FAZENDA
— Na BR-316, Km 262, 1000
alqueiros, 400 em pasto estocado, 40 Km de cerca arame liso, curral de 1* c/balança, sede de alvenaria, 4 casas de vauma baia, 350 cabeças
nelore.
T/fone
e gado
3ueiro,
231.2201.
5002379

MARAMBAIA—Transforencia NO 15.000,00, prosloção
roal NCz 50,00, opto de 3
estar/janquartos, com sala de
tar, 2 banheiro, cozinha lajotoda o espaçosa, Cj Jardim das
Palmeiras, com vaga de garagem o porteiro eletrônico, Ligar ho)e 231-5010.
0005883

VILA DE CASA - MARITUDA — 7 casas em alvenaria
c/2 quartos, banheiro, cozinha, área de serviço coletiva,
de
barro,
coberta,
c/tolha
c/poço artes, e todo aslrut. de
saneam. básico, no asfalto,
apenas
NCz
1 2.000.
T/235-3462,
Sr.Mauro.
C/1333.
0005484

MENDARA I — Vende-se ou
carro,
casa
troca-so
por
família no Conj.
p/grande
Mondara I. Contendo garagom, sola do estar o jantar, 6
quartos sendo 1 suite, 3 salas
do banho, amplo terraço nos
allos, ancontrondo-se a mesma
T/231.0546.
em reforma.
Aceita-se proposta.
5006233

VENDE-SE—150 cabecos do
gado p/ cria preço de abale e
uma área de terra d 400 hcl
cercada muita água metado
em pasto prox Igo-Açu Ver e
tratar Igarapé-Açu Av Barão
Fone
do Rio Branco 4151
8411216
5005644

LINDA
CATRANSF.
SA—No conj. Tapajós lemos
3/4 sendo 1 suite patoo lajotado (orada com lambris cozinha
ampla azulojada até o teto
gradoada inst para ar garagom.Tratar polo f/229-7147
croci 1355

5006523

CASTANHAL — Aluga-se
ponto comercial na Barão do
Rio Branco. Tralor pelo telefone 241-0441.

TRANSFER-SE —No Conjunto Pedro Teixeira 01, casa com
02 quartos sala banhoiro cozinha o uma grande área coberta toda murada e gradeada.
Prestação 4,80 Cruzados novos. Tratar com proprietário
fone 222-8033 OBS: Rua 02
casa 67.
0006049

5005426
VENDE-SE TERRENOS EM
SALINAS—Os melhores modindo 15x30 mis com ruas
abertas, todo arborizado. Tratar diariamente apartir das 16
fone
às
19 horas,
pelo
falar
com
231-6438
sr.Ricardo.

TRANSFERE-SE UMA CASA — Conjunto Euclides Figuoiredo rua B casa 37. Tratar
no local a partir das 14 horas.
5006304

5005325
VENDE-SE TERRENO EM
SOURE — Com 11x55 mis,
em frente ao campo do reação
na 1 ?rua do Bairr novo. Tratar
fono 231-0284 ou na BR-316
rua Parabor 307 ao lado da
Paradiesel.
5005695

JURUHAS
EXCELENTE
OPORTUNIDADE—Vendo uma casa em
alv. na Pariquis, próx. a Ro2
C/sala,
berto Camelier.
copa/cozinha
otc.
quartos,
T/fono 223-3580. C/1335.
0005331
EXCELENTE TERRENO
C/470M2—Sito Ruo Concoição med. 10,3045,70m ótimo
p/lojas, depósito, galpão (varojo
e atacado)
M/inf/Rui
p/NCz25.000,00.
Barbosa,
500-E f/2200256
C/162
0005364
GALPÃO
—Vende-se

DE 960M2
ou aluga-so
exc.galpão sito a Av.Roberto
Camelier, todo em est.metálica
o piso
reforçado,vendo
NCzl60.000,00.
T/fono
223-7730 C/1612.
5006001
JURUNAS — Casa alvenaria
dois andares lajotada esquadria alumínio gradeada sala
estar cozinha três quartos dois
banheiros 15 metros da Roberto Camelier NCz 3.500 tem telefone alugado. Maior barbada não existe por este preço.
Fone 241-2870. Croci 744.
0004844
JURUNAS—Vondo 3 casas
de madeira num terreno de
5,50x30 bom p/familia numerosa, vendo separadas, preço
de ocasião na pas.Vila Nova
fundos p/a S.Silvestre doe.
boa
p/financiamento
Tr/2283585 c/888
5006066
PROLAR TRANSF — Ótimo
Apt-°no Conj. Resid. Aldeia do
Rádio c/sala estar/jantar c/estante em mogno, arca, cortinas, 2 quartos c/armário embutido em mogno sendo 1
c/mobilía, portas trabalhadas,
paredes revestidas, portão em
grade, b. social c/armários,
box, garagem etc. Tratar na
Prolar Tv. 3 de Maio 1619
f/229-8233 C/J-60
5005864
VENDE-SE
CASA
NOVA
DE ALVENARIA — Estilo
moderno, NCz 28.000 6 Travessa Mnle Alegre, no Jurunas. Tratar Avenida Roberto
Camelier, 1039 Casa-5. Creci
386.
0005285
APTO SALA 2/4/ MONTE
ALEGRE —4 pagtos fixos
2.149 18x281,00 não poga
chaves/semestre
fim.
CEF
copa-coz à serv. garagem sacada 15 andares em construção Negócios Imóveis Ltda
223-9184-241-2719 C/21
5006481
JURUNAS —Transfiro aptos
c/2 e 3/4 c/armários embutidos
prestação baixa ótima localização c/conforto e segurança
Contatos p/2237646 ou Manoel Barata 47 s/101 preços
de 18000,00 a 20.000.00 creci 100
5006597

0005508
RIBEIRO-BARBOSA
ADV
IMÓVEIS—Vende excelente
casa c/3/4 ( 2 suites) copacozinha dep.omp área garagem jardim c/lindo piscina toda lajotada ótima localização
NCz30
mil
negociável
F/227-0487 Croci 1566

5005943
RIBEIRO-BARBOSA
ADV
IMÓVEIS—Vondo na Marambaia ótima casa c/3/4 sala
wc pátio
copa-cozinha
dep.omp área serv garagem
quitada apenas NCz 20 mil
Trator F/227-0487 Creci 1566
5005947
—
TERRENAO
32x60M
C/diversas cosas vende no centro comercial do Bengui c/3 casas de alvenaria o 1 prédio comercial na esquina da rua Belânia p/50mil.
T/f/2246784
Mafra Advocacia & Imóveis
c/1501

T
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MARAMBAIA
2/4
SINAL
SUITES
1.130,00— Saldo poupança
c/FGTS ou fin total renda familliar 1.200,0 na Augusto Montenegro entrega agosto garagem piscina quadra.Inf. NegoLida
Imóveis
cios
2239184-2412719 C/J-21
5006517

VASCONCELOS
IMÓVEIS—Fazenda vendo em _enevides
fazenda
excolenle
c/pasto curral plantações ár.uo
dentro logo p/criaçôo casa
grande casa-caseiro murada
cercada todos materiais etc
T/2260950
2265579
Croci
1468

5006037

CH AO E TETO—Vendo quitado ou transf espetacular casa
no Cj.Euclides Figueira uma
das + bonitas do local l-arua
do Cj. c/gar p/4 carros toda
gramada pátio frontal 3 quartos s/2 suites todo reformado
508
maiores
infor Gentil
f/222-5044 C/161
5006269

VDO 1 CASA EM SALINAS
C/2/4 1 suite
jardim garagem dep. emp. sa). copa cozinha varanda 1? locação. T/fone 224-1905. Excelonto local.
Procuro ap em Salinas p/compra. Creci 1450.
0005499

MARAMBAIA
URGENTE
— Transfere-se uma caso no
Conj. Pedro Teixeira I com 3/4,
sala,
demais dependências,
com ponto comercial. Tralar
fone
235.1922 com M°de
pelo
Lourdes.
5006201

VDO 1 CASA EM SALINAS
Toda mobiliada c/l sufte

—Transfiro
MARAMBAIA
ótimo apto c/sala ampla 2/4
sociais c/armários bunheiro sociai dep completa de empregada garagem lodo Ia jota d o

c/prestação

do

17,00

Inf

p/2237646 ou Manoel Barata
47 s/101 c/100

5006578

5003417
CASA NA NOVA MARAMBenjamin
BAIA —Conjunto
Sodré com 2 quartos, sala, banheiro, cozinha c/armário pias
inox, área do serviço, garagem, a casa todo gradeada,
quintal lodo acimentado, muro
alto, rebocada, transferencia
NCz8.000.00,
prestação
NCzl6,00. Tratar com Fátima
fone 226-5323, conjunto com
piscina o quadro de esporte.
5005688
CASA TODA REFORMADA
ORADEADA — Transfere-se
no Conjunto do Cohab gleba 2
perto de tudo garagem salos
4/4 suite copa-coz quintal etc
Tr/Daniel ALmeida Duque 311
allos f/2267703 q/h C/783.
0005638
CASA — Vendo excelente 3/4
sendo 1 suite c/armário em %
mogno, pátios, 2 solas, cozinha azulojada com armário
caixa
embutido,
garagem,
d'água. Ioda gradeada. Conj
Cohab Gleba I rua we 4. Tratar com o proprietário fona
231-3287 sr Elias. Valor NCz
15.000,00.

5005370
COELHO - PINHEIRO —
Transf exc casa no Parlclandía,
c/3q, sala coz garagem toda
NCz9.TJ00,00.
gradeada
fone,
carro.
Aceito
T/f/2247503
prestação
'
NCz7,00. C/1701.
5004396
CONJ AUGUSTO MONTENEGRO—Transf apt-°de 2 q
todo gradeado área serv bacom
box
seminheiro
Valor
mobiliado,
garagem
fono
Tratar
7.000,00
2250912 2241593 c/153

5005727

TRANSFERE-SE 1 CASA —
No conj. Pedro Teixeira I com
3/4 sendo 1 suite, sola, cozinha, banheÍro,garagem, quintal de esquina preço 16 Mil
aceita-se automóvel na transação fonar:2280498 parto larde Eduardo creci 1236

TAPAJÓS—-Transfere-se casa d 3/4, gradeada, murada,
lajotada, piscina, dep empregada, garagem p/ 4 carros.
Rua principal do conj. Rua
Aleutas 79.
5004913

5005372
TRANSFERE-SE UMA CASA — No Conjunto Maguari
de 2 quartos (desocupada).
Tratar pelo fone 233-1466.

5005255

URGENTE CONJ. COHAB
— Transf. 2 casas c/3/4 sala
cozinha garagem forrada gradeada taco ótimo local 1-°v mil
2? 8.500 até domingo. Tratar
fone
com
proprietário
231-0805. C/1628.
0005189
IMÓVASCONCELOS
VEIS—Mediei I vendo quitada
casa com 2/4 sala conjugada
b/social
copa-cozinha,
gradeada murada desocupada
Rua Mosqueiro n-° 95 Tratar
2260950 2265579 Creci 1468
5006040
VASCONCELOS
IMÓVEIS—Transfere casa no Conj
Benjamin Sodró c/sala 2/4 cozinho quintal o jardim toda
gradeada c/excelente localizada T/2260950 2265579 Creci
1468.
5006048

VENDE-SE UM TERRENO
— Preço NCz 1.500,00 todo
legalizado, na Pass. São José
ponto comercial c/uma casa de
madeira 4x4 só um compartimento, terreno med. 18 de fundo o 16 de frente. T/na Pass.
Tiradentes n-° 19 ou 231.0640.
5004753

N

CASA COMERCIAL NA P.
ALV. CABRAL — Moram,
baia. Vendo casa em madeira
pronta p/comércio o residência
nos allos. C/salão, bonheiro o
nos altos 2/4, cozinha o banhoiro. Em plena av. Preço
Aproveite.
NCz
7.000,00.
T/Aldinaz Imóvois f/231.5752.
C/J-166.

CONJ SATÉLITE — Casa
alv. bem loc. Rua p/esq. páteo
sala 2/4 c/coz. banh. for/grad.
mur. ent. p/cor + ponto com.
ao lado p/de tudo ônibus a
9.000,00..
tr/só
porta
c/Frazão.
T/f/229-5826
C/202.
0005339

VENDE-SE
UM
TERRENO—Medindo 8,20 de frente
por 65,40 de fundo com uma
casa de madeira no mesmo.
Rua Osvaldo de Caldas Brito
prox a Praça Amazonas NCz
30.000,00
F/ 222-4927 d
430.
5006111

Õ

CASA ALVENARIA—Murada 10x35 forrada gradeada
lajotada poço bomba elot. d
pt. com. pátio garagem sala
banheiro,
2/4 copa-cozinha
avarandado
quintal
NCz7.000,00.
T/F/2260614/2280464 C/802
0005530

5005515

COMERCIAL—Vende-se localizado na Estrada Nova ao
lado Supermercado Nicinha
c/aparelho de som 2 prosdócimos 5 jogos de mesa c/cadeiras etc. Documentação em ordem. T/2410570. C/453.
5006198

P

MODERBANGALÔ
NO—Vendo na Av.Tavares
Bastos px. Pedro A.Cabral
c/garogom 3 quartos (2 suites)
dop.empregada gradoada tudo primeiro NCz 25.000,00.
Tr/J.Bonifócio 949 px.Genlil,
recado 2294300 C/246
0005426

TRANSF.
LINDA
CASA—No Conj. Maguary tendo
3/4 sendo 1 suite pátio lajotado forrada com lambris cozinha ompla azulojada até o teto gradeada instai, para ar
Tratar
pelo
garagem
f.2297147 Croci 1355.
5005384

VENDE-SE P/MOTIVO DE
VIAGEM — (Urgente), residêncio c/ponto comercial (morcadinho), toda em alvenaria,
terreno 4x35m doe em dia,
mercadinho c/mercadorias, 1
balança semi-nova, 18 cxs. de
vazilhame p/cerveja e refrig.
entrega
imediata, local
R.
Eduardo AngeÜn, 44, à lOOm
da pista (R. Cel. Arthur), valor
8.000,00 c/ludo o 6.000,00 só
imóvel, inf. 233.1770.
0005677

TOME-AÇU
ACARA —
Vende-se fazenda área suporior 500HA fácil acesso fluvial
e rodoviário a lBOkm Bolem
diversas benfeitorias rios e igarapes.
Tralar
Vianna
f/2224026 e em Tome-açu com
Zé Piaui.
5003971

grande um quarto sol Coz banh
social varando espaçosa toda
gradoada. T/fone 224-1005.
Procuro ap em Salinas p/coippra. Creci 1450.
0005501

RESIDENCIAL MAGALHAES BARATA — Apt* saIa c/sacado com 3/4 2 banheiros copa cozinha área de serviço garagem poupança parcelada ótima localização na
Marambaia em fase de acabamento ótimo investimento.Vendas construtoras Ivan Danin,
16 de Novembro, 528 c/Triunviralo 1/3 f/225-0728 das 8 Os
18 hs o canteiro de obras
f/231-2706
diariamente.
C/329.

8X20 NA RAUL SOAREA
— Em frenlo ao Conj. da COHAB vendo ótimo terreno sersó
diversos
ramos
vindo
NCz7.000,00 ônibus na porta
asfolto.
T/Vilhona
Gv.José
Malchor
2735
f/2265489
c/052.
5006010

c

õ

fi

J

—
CONJ.
TAPAJÓS
Transfere-se casa com 3/4, cozinha, banheiro, grande quintal, garagem, toda gradeada,
toda murada, lajotada, forrada com labril de magno, grande área de serviço, excelente
localização. Prestação atual
NCz 17,00. T/com o proprietário f/233.0242.
5003269
MENDARA
CONJUNTO
I—Venda-se cosa em reforma
estar
e
c/salas
jantar 1 suftes 5
quartos 3 salas de banho cozinha sacada entrada lateral e
garagem. Informações p/telefone 222-5615 c/272.
0005835
DR.VIANNA—Corretor
ano/88.Vende casa alvenaria
138m2 arodeada lajotada pátio 2 saías 2 quartos banheiro
copa/cozinha serviço quintal P.
Eduardo Angelim 6 mil compre
c/seguronça
f/22521 18
C/1492
5005697
EXCELENTE
ÁREA
C/SS.6S0M-—Sito Rod.AuMontenegro
gusto
(pista)
c/104m568mt, todo documentada
ótima
localização
p/grandes projetos. M/inf/Rui
Barbosa,
500-E f/2200256
C/162
0005363
FRANCISCO
NOGUEIRA
ENTRONCAMENTO—Vendo casa de madeira c/sala 1/4
cozinha
banheiro
pequeno
quintal p/l .300,00 T/rua João
Alfredo 70 s/401 Ed.lobras
F/2B48959 C/368

0005855

—Ótima
VENDE—SE
casa,c/pátio,garagem,
3/4,
sala,copa-cozinha,área serviempregada,sito
à
ço,dop.
quadra K-2 casa n-°30-Nova
Marambaia-Gleba
I.
NCz 15.000,00. Tratar pelo
fone 231-0214, a partir de hojo. Creci-859.
0005511
PANORAMA XXI — Exc casa c/pátio gar p/2 carros sala
ampla c/estante embut 2/4 (1
suite) c/sauna banheiro dep
emp.bh/social copo o coz decor c/armário piscina lavan poço art lajot murada, t/grad.
20.000 urgente. Inf 231 -0805.
C/1628.
0005190
PANORAMA XXI —Exce
lente casa garagem 2 carros.pátio.sala ampla com estanto embutida 2 quartos sendo 1 sufle.com sauna e banheisocial
copara,banheiro
cozinha decorada dependencia de empregada quintal.piscina,lavabo, diponsa poço artesiano. Toda grodoada.forrada lajotada. Volor 20.000,00
negociável fone 231-0225.
5004780
PONTO
COMERCIAL
—C/moradia prédio próprio
lerreno 20x50 aprox. localizodo no Cordeiro de Farias bem
sorrido c/boa freguesia vendo
ou troco p/carro informações
226-7099 D.Rosa.

5005087

—Parque
LANÇAMENTO
residencial Tenoné um jeito
muito humilde de viver, muito
ecológico (verde), muito lazer,
o melhor acabamento informse já em Urubolan D'OIÍveira.Av. Assis de Vasconcelos
488 fone 241-3222 C/J-42
5005917
MARAMBAIA — Transfere
apartamento Av Pedro A Cabral frento Cj Costa e Silva
garagem sala 2/4 área serviço
cozinha entrega na hora. T.
Imobiliária
Nosso Lar fone
231.3398 Farias C-578.
5005349
MARAMBAIA — Vende-se
casa grande de madeira terreno próprio 8x35 m parte murado Pass Oliveira p A. Dalva
aproveite T Imobiliária Nossol
lor Av Pedro A. Cobrai 268 f
231.3398 Farias C-578.
5005348
MARLEOS
EMPREENDIMENTO—Vende ótimo opto
A.Montenegro s/de visita 2/4
cozinho b.social à de serviço
fino acabamento
gradeado
oxc.localização preço de ocosiâo ligue hoje f/223-6957
227-1455 c/122-J
5005942
MARLEOS
EMPREENDIMENTO—Vende ótimas casa
Ci.Geraldo Palmeira i de visita
2/4 b.social cozinha à de serviço quintal pátio exc. localizade ocasião.
ção preço
F/223-6957 227-1455 c/122-J
5005952
RESD.
AUG.
MONT.
NEGRO—Transfere-se
Apl-°
d 1/4, sala, cozinha e área
tratar fone:2282485 d Ewert.
5005313

OUBERAL
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EMPREGOS
BRH - BANCO DE RECURSOS HUMANOS LTDA

Nossa área Farmacêutica, tradicionalmente voltada para o desenvolvimento de novos princípios terapêuticos de acordo com sua imagem ética, procura:

REPRESENTANTE

(Masculino)

Para participar de divulgação médica diferenciada e rigorosamente cientifica.
Exigimos: — Curso superior, preferencialmente na área Biomédica
(Biomedicina, Biologia, Veterinária ou Farmácia);
flexibilidade para viagens/transferências e veículo próprio;
Experiência anterior é dispensável.
OFERECEMOS: perspectiva de desenvolvimento profissional, apoiada por
atividades dinâmicas através de um programa de treinamento, e condições salariais de excelente padrão

Se é Bayer é bom
Bayer do Brasil S/A
"Currlculum Vltae"
y^a^\ Solicitamos o envio de
para:
/
Ã
\ Av. Presidente Vargas 351 — conj. 304 — CEP
IBAYERl 66000 — Belém-PA

EMB

c__

Refinações de Milho, Brasil Ltda.

Nossa Organização, uma Empresa Multinacional de destacada liderança no mercado de
consumo brasileiro, em fase de ampliação de seu quadro, está admitindo:

VENDEI #i#

•__

Empresa de grande porte admite para trabalhar na área de Manaus.

ANALISTA DE SISTEMA
Requisitos:
Formação superior em Engenharia
ou Matemática preferencialmente.
Conhecimentos de D ;BASE III ou IV,
LOTUS 1 - 2 - 3, editor de textos e desejavel conhecimento de redes locais.
Os interessados deverão encaminhar
curriculum vitae com pretensão salarial para Av. Rio Branco, n° 156 sala 3216 —
Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040
A/C RECURSOS HUMANOS.

MARLEOS
EMPREENDIMENTO —Vende ótimas casa
Cj.Tapajós sala 1/4
b.social
cozinha à de serviço garagom
acabamento
l?oxc.
gradeada
localização preço de ocasião
liguo hoje mosmo 1/223-6957
227-1455 c/122-J

5005958
MEDICE II — Transfiro 2 casas/alv, c/3 quartos, sala, coz,
ban, suíte, garage, gradeada,
forrada,
otc.
Barbada.
T.Dr.levi. F/224-8120 do 2-°à
6?. C/1121.
0005621
—
OPORTUNIDADE
Vende-se excelente terrono no
Conj. Maguari alameda 10
plano e seco modindo 10x25
NCz 1.800,00 documonlação
om ordem quitado.
Tralar
C.Nova VI WE 70 n-° 301
2350347. C/491.
5005506
PANBRASIL -Vendo oxcolente casa c/garagem pátio saIa estar 234 sala jantar copacozinha s.banho b.emp.quintal
etc. Ncz 15.000,00 T/Jorônimo Pimonlol 861 F/2412812
C/176J c/José Maria

0005821

MARCO
belíssima

residen-

CIA—Próx ao aeroporto vendo c/diversas o amplas dopnedências de fino acabamento
garagom 2 salas 3/4 {] suíto)
otc.
mil
quintal
p/25
T/1/2246784 Mafra Advocacia
& Imóvois c/1501
5005493

casa

dos

s.sonhos

P/PÇDEKIT-NET-invejável
localização no coração do
marco ros.de luxo 2 pav.C/2
laje gar.a.dop.em cima:s.p/recep.esc.terraço 3/4 wc a.do
serv c/q.de emp c/wc cop.coz.
só 60.000,00
Acoitol
v_i.tel.est.prop.
T/Cj.Tapajós
R . A n I 5 I h a s , \ 5
ri a
Rod. A.M.Negro Croci 1545
0005526

A VILLA DEL REY — Lança a
com
grande oportunidade;
apenas 267 cruzados novos
você compra seu apt-°e ganha
uma linha telefônica instalada
o funcionando, c/2 dormitórios,
saio para 2 ambientes gara*
gem etc... condomínio c/crecho, 2 play-ground e mais contro comercial o proço é rigorosamento de custo. Financiamonto Caixa Econômica Federal. Vendas no local, a Rod.
Augusto
Montonegro
f/231-4883/231-4002 om Macapá R_a Loopoldo Machado
1376 ou p/fone código (C9ò)
222-1029 C/1331

0004358
APARTAMENTO RES.NATALICIA
RIBEIRO—Sala
p/2 amb. 2/4, w.c c/box, copcoz wc emp. á.serv. garagem
quitado. M/inf/Rui Barbosa,
500-E f/2200256 C/162
0005354
APARTAMENTO —Transferencia Cons. Ro. Casa do Professor, bloco A, apto 801 na
Almte. Barroso c/Lomas, contóm sala, copa-cozinha, três
quartos, banheiro social e de
sorviço o garagem. Tratar Dr.
Eduardo
Lassance
fone
225-1413 241-3119.

0005655

DR.VIANNA —Corretor
ano/88. Transf. ap. novo Mauriti perto A. Barroso e. alumínio carpete garagem sala 2
2 banheiros copaquartos
cozinha serviço 18 mil compre
com
total
segurança
f/22521 18 C/1492
5005703
ED.LUCIENE —Transfere-so
na Mauriti entre Alto Barroso e
1-° Dez c/sala estar/jantar 2
qtos banh coz banh emp área
serviço garagem armário em 1
qto e na coz e no banh Nazaré
237 f/2245211 c/001-J

5003653
ESC.
HELIOMAR
MATOS—Transfere 2 apt-*. no Ed
Casa do Professor na Alm.
Barroso c/2/4 garagem sala
cozinha banhoiro t/acarpotado V/transf NCzl2.000,00 cada.
Tratar
pelos fones
2262630/2245276 C/1251
5004965
ESC. VALENTE DO COUTO
— Vende uma casa na Enéas
Pinheiro c/sala, lavabo, 2/4,
cozinha, lavanderia, banheiro, quintal, caixa d'água c/tolefono. Inf. 241-4111. Creci
015-J.
0005713

ESCRITÓRIO VIEIRA —Advocacia e imóveis vende na Av.
Alme Barroso Ed. Rio Negro
4923 apt-° quitada ou Iransterencia com 2/4 sala cozinha
órea de serviço banheiro social
o do ompregada. Tratar fono
231-1888 Croci 1477.

APARTAMENTO—Quitado
excepcional localização, em
um dos melhores porímetro do
Marco Estrela próx. Al. Barroso garagom sala 2 ambientes 3
dormitórios quarto empregado
otc. Tudo amplo excelente proço. Botelho 2229795 C/.986
0005389
BAR LANCHONETE MEU
CANTINHO— vondo o pto d
acessórios em geral ótimo local
ótimo movimento d bar salão
dança o churrascaria na A Barroso c Júlio César p 30mil
tf2246784
Mafro
adv
&
imóveis.

5005458

ESCRITÓRIO VIEIRA—Advocacia e imóveis vende uma
casa em alvenaria com 2/4 saIa cozinha garagem otc. terreno mod. 6,8x43,50 perímetro
asfaltado excelente localizaçãõ preço NCz20.000,00.
Trator fono 231-1888 Croci
1477.
0005714
EXCELENTE OPORTUNIDADE—«Vendo uma cosa em
alvenaria c/3 quartos, sala de
estar/jantar, cozinha, quintal,
otc.
T/fone
gradeada,
223-3580. C/1335.
0005334
APTO C/4 SUITES —Acab.
luxo c/340m2 salão
p/4 amb.
2 gar antena parobolico,
gás
oncanada centrais px e
pab
pisciano sauna, salão do festas, portoirao olot. pagam fociÜtada em até 12 mesos. Percentual Lida f/241-3730 R.
Aristides
Lobo 223- térreo
C/175-J
5006649

Empresa do grande porte necessita admitir profissionais com experiência, dinamismo e ambição proftssíonal. Oferecemos: Salário + comissão. Entrevista
dia 02/05, no horário comercial, à Av. Duque de Caxios n.° 160, loja 11.

Empresa de grande porte necessita contratar, para trabalhar no interior do Estado, os seguintes profissionais:
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Com registro na Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho — SSMT — MTB —
e experiência mínima de 02 anos de Carteira
profissional.
Capacidade para chefia e liderança, conhecimento em programa de prevenção e combate a incêndio em áreas de tancagem de
combustíveis (inflamável) e florestal.
Conhecimento à segurança em trânsito
(rodoviário) e investigação de sinistro de trânsito.
Conhecimento específico em área de risco relativo a ruídos em superfícies de níveis, saiba dirigir palestras, ministrar cursos e seminários
específicos à segurança e higiene Capacidade de assessoramento a todos
os órgãos da Empresa, em assunto da competência da segurança e higiene do trabalho.
MÉDICO DO TRABALHO
— Com conhecimentos em clinica geral e
pequenas cirurgias.
A Empresa oferece: moradia, escola, assistência médica, etc...
Os candidatos deverão enviar Curriculum
Vitae, com endereço/telefone, para à Av. Pedro
Miranda, 624 — Ed. Pirâmide — sala 10 — CEP
66.240 Belém-Pará.

CASA MODERNA —Vendo
no Marco Nova arquitetura
moderna c/jardim decorado
pátio garage p/2 carros 3
quartos c/l suíte dep empregados acabamento especial com
áreas
livros 65.000,00
t/J.Balby
1110 f/2224339
C/132.
0005828
CASA MODERNA —Venda
1-° de Dezembro
próximo
const. terrrono de 14 m frente
c/grande jardim amplas salas
4 suítes grades copa e cozinha
amplo
quintal 65.000,00
t/João Balby 1110 f/222-4339
C/1322.
5005795
CASA TÉRREA CONFORTAVEL — Vendo-se perto da
Almirante Barroso garagom
banhoiro
copasalas 4/4
cozinha
murado
valor
27.000,00. Tratar Daniel Almeida
Duquo 311
altos
f/2267703 q/h. C/783.
0005657
CHÀO E TETO -Vondo Ponto Comercial c/residencia nos
altos c/3 qtos e mais dependoncias na Dr.Freítas esquina
c/a entrada da Ceasa. Tratar
Gentil 508 f/222-5044 c/l 61 -J
5004673

ESCRITÓRIO RUI AQUINO — Vende-se um excelente
imóvel na 1-° do Dezembro
c/Curuzú.
Apenas
NCz
120.000,00.
Tratar
fone
225-4841. Croci 1460.
0005435

0005610
APARTAMENTO —Vondese no Conj Costa e Silva, Av.
Almte.Barroso, ótima localização, Av. A bloco 30 apto.
Contém sala, 2 quartos, copacozinha banheiro. Tratar Dr.
Eduardo
Lassance
fone
225-1413 241.3119.
0005663

-^

VENDEDORES/AS
ffiS!

MANSÃO C/PISCINA —
Em localização explendorosa
no Marco em toreno 24X70 telefone 3 suítes + 2p/hospedes
indep.boate piscina si de jogos
jardim de inverno lavabo varandães ssalões tudo do multo
perfeito requinte o acabamento de 1-° qualidade Inf.t/Gontil
508 f/222-5044 c/161-J
5004687
DR.VIANNA—Corretor
ano/88.Vendo casa/alvenaria
2 pav.gradeada lajotada a/ulei,os pátio 2salas 3quartos banheiros copa/cozinha á.serviço
c/lav quintal V.Inhaúma porto
B.Triunfo
14mil f/2252118
Cl 492

5005544
DR.VIANNA —Corretor
ano/88.Transf op. novíssimo
na Marquês Ed. Vila Lobos garagem sala 2 quartos banheiro
copa/cozinha área serviço e.
alumínio 8 mil veja pelo vídeo
c/segurança
f/2252 1 1 8
C/1492
5005565
VENDE-SE
3 PONTOS
—Comerciais c/resindõncia na
l-ade Dezembro c/Angustura.
Trotar fone 226-2267 Croci
1433 Marco.

5003830
VENDE-SE
CONSÓRCIO
—DE 36 mesos do Moto CG
com 1 1 prestações paqs valor
N C z 6 0 0 , 0 0 . T r a t o r
2267231.
5005413

PANBRASIL —Vendo oxcolente casa na Barão c/sola estar jantar 2/4 copa cozinha
s.banho quintal garagem etc.
NCz25.000,00.
T/Jerônimo
Pimenlel
861
F/2412812
C/I76J c/José Mario

—
PRÉDIO
COMERCIAL
C/apto nos altos de l-aterreno
do 20x50 em plena Dr Freitas
px Alm. Barroso apto c/3 qtos
s/l suífe demais dependências
área comercial c/loja bh depósito local p/caminhão etc somente Ncz 150.000,00. Inf.
Chão
e Teto Gentil
508
f/2225044 C/J-l61.
5004698
RES
GLAUCIA
FONSECA—Transf cro-so na
Alte Barroso c/sala
p/2 ambíentes 3 qtos (1 suíte) banh
soe coz banh emp área serv
garagem coz modulada c/10
arm piso em laj Ética Nazaré
237 f/2245211 c/001-J
5003659
RESIDÊNCIA
TÉRREA
—Construção moderna Tv.Curuzú
Almte.
Barroso,
px.
vonde-se contém ampla sala,
jard/inv, 2/4, s/jantar, copacoz, 2 banh, garag p/2 carros,
pomar. t/Dr. Eduardo Lassanco fono 225-1413 241-3119.
0005672
RESIDENCIAL
MAGALHÃES BARATA — Apül saIa c/sacada com 3/4 2 banheiros copa cozinha área de serviço garagom poupança parcolada ótima localização na
Marambaia em fase de acabamento ótimo investimento.Vendas construtoras Ivan Danin,
16 de Novembro, 528 c/Triunvirato L/3 f/225-0728 das 8 às
18 hs e canteiro de obras
f/231-2706
diariamente.
C/329.
0005509
ROSANA SATO TRANSFERE — Exc apt-°na Timbó/Marco 10.000,00 c/sala, 2 ql-%
coz, á.serv, gar, bh.social,
prost 200,00, estudamos propostas F/224-7825 A.Cacela
830
ótimo
investimento
C/1454
5005838
ROSANA
SATO
VENDE—Casa quitada documentada
na Lomas Valentina
p/16.000,000 c/sala, 2 qt-.,
coz, bh sociol, gar p/3 carros
med 7x9,00 mts próx Almte
Barroso, estudamos propostas
F/224-7825 C/1454
5005779

•.

TAURUS FERRAMENTAS S.A.
Av. São Borja, 2181 - São Leopoldo - RS - Brasil
CEP 93030 - Fone: (0512) 92.8099

,,.

'•*
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...RflltCfl-CORRESPONDEU. ú
LI
_________

A maior Empresa de Administração de Carteiras de Cobrança Mercantil da America Latina com sede na cidade do Rio de Janeiro.

O QUE QUEREMOS:
Contratar protissional com profunda experiência em cobranças de empresas
para empresas.

.0 PROFISSIONAL QUE BUSCAMOS:

O profissional contratado eventualmente irá realizar as cobranças de nossos
clientes nesta cidade e cidades periféricas neste Estado. Desejamos do cândidato, ser aposentado ou reservista, ter condução própria (automóvel) e telefone
na residência.

O QUE OFERECEMOS:
Oferecemos remuneração fixa mensal, comissionamento nos trabalhos realizados, cobertura das despesas com deslocamentos, além de treinamento técnico
no Rio com todas as despesas pagas.
Aos interessados solicitamos enviar "Curriculum Vitae" para a Caixa Postal n"23CEP 20001 - Rio de Janeiro.RJ, colocando por fora do en velope
o código "CORRESPONDENTE/89"

Empresa atuando em Barcarena está recrutando
os seguintes profissionais:

INSPETOR DE PAVIMENTAÇÃO
INSPETOR DE ACABAMENTO INDUSTRIAL FINO
INSPETOR DE FORMA / ARMAÇÃO
Exigimos experiência mínima comprovada de 2
anos. Damos preferência para TÉCNICOS e ENCARREGADOS.
Os interessados deverão enviar CURRICULUM
VITAE, com pretensão salarial,para Caixa Postal 74
— Nova Barcarena-PA — CEP 68.447.
INDÚSTRIA EM EXPANSÃO
Está admitindo costureira
com prática em máquina industrial. Interessadas tratar no
seguinte endereço: Tv. Humaitá 2556, entre Almirante Barroso e Io de Dezembro.

EXCELENTE
OPORTUNIDADE—Vendo uma casa em
alv. c/fone, sala estar/jantar,
cozinha, 1 suíte, 1 quarto, terrace,
etc.
T/fono
quintal,
223-3580. C/1335.
0005344

0005815
PORTENTOSA
RESIDENCIA — 6/4, garagem coberta
cap. 10 carros ou mais, construfda terreno 30x40, poço
art., etc. etc. Atendo também
aos
domingos.
226-6790.
C/593.
0005282

Empresa fabricante de Ferramentas Manuais, conceituada nacional
mente no mercado, seleciona:
REPRESENTANTE COMERCIAL
p/Estado do Pará
Requisitos: Experiência como Representante de no mínimo 3 anos,
comprovada em Vendas de Ferragens em geral ou Ma
teriais para construção.
Escritório montado.
Sede em Belém com telefone.
Equipe de Vendas para interior do Estado.
Interessados deverão enviar "Curriculum Vitae" da Empresa a/c Deparlamento de Vendas para o endereço abaixo.

QUEM SOMOS:

Empresa admite para área, embalagens industriais, no segmento de companhias de
pesca, torre.ação de café, rações, png.
de bebidas.
Oferecemos: Ótimo mercado de trabalho
Boas comissões e prêmios.
Aj. de combustível.
Os candidatos deverão enviar "curriculum
vitae", detalhado com tel. p/entrevistas para Caixa Postal 674. Belém-PA.
,_.

Oferecemos benefícios característicos à
organizações de nosso porte e reais possibilidades de desenvolvimento profissional.

MARAMBAIA

Com vnítulo próprio, 2o grau complolo.
. VENDEDORES
Para trabalhar om Belém, distribuição do produloi alimenifcioii
. SECRETARIAS
Bilingüe — Inglo* fluente, nível luperior (om Administração ou Ciência. Econômico.).
. SUB-OERENTES
Para loja. de departamento., com nível superior.
. PROGRAMADORES
Experiência om Dataflex, Ctipor, DBa.o-lll Ptus, Lolui, Procesiador de lexloi, Penlait e PC.
. AUXILIARES DE FINANÇAS
Al. 60 anos.
. MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
. MOTORISTAS / ELETRICISTA
. LAVADORES DE CARRO
. ENGENHEIROS MECÂNICO
. CHEFES DE BASE
. AJUDANTES DE PRODUÇÃO
Que retida em Ananindeua, com 2° Grau completo, maiculíno a feminino,
. COMPRADORES
. MECÂNICOS DIESEL E DE MAQUINAS PESADAS
. ENGENHEIROS MECÂNICO INDUSTRIAIS
. CHEFES DE SEÇÃO PARA INNDÚSTRIA
. ENCARREGADOS DE EXPEDIÇÃO
. ELETRICISTAS DE VEÍCULOS
. FREZADORES
. PLAINADORES
. SERRALHEIROS
. TORNEIROS MECÂNICOS
. CARREGADORES
Rapazei Fortes que morem próximo a Ananindeua.
. OPERADORES DE FORNO
. OPERADORES DE PRENSA
. OPERADORES DE ATOMIZADOR
. CONTROLADORES DE FORNO
. DESENHISTAS TÉCNICOS
Industrial
. TÉCNICOS EM ELETRÔNICA
. ELETRICISTAS INDUSTRIAIS E DE MANUTENÇÃO
.Oi candidato, devem comparecer,,munidos de curriculum
e documentos, à Àv. Magalhães Barata, 62 - Cj. 02 - em frente
ao Colégio Gentil.
Favor comparecer somente com experiência comprovada em
Carteira.

|T VENDEDORES(AS)

Profissional em destaque, atuará na área de Vendas de nossos produtos alimentícios, cujas marcas são tradicionalmente consagradas.
São nossos requisitos: - 5 anos de vivência profissional em atividades de vendas;
2" grau completo;
Boa apresentação e facilidade para contatos;
Disponibilidade para viagens.

IMÓVEIS
5Çí q .H_t> COMPRA
& TENDA:

ADMITE
. PROMOTORES DE VENDA

EXCELENTE
OPORTUNIDADE — Vende-so uma casa
c/pátio, sala de estar/jantar, 3
quartos, cozinha, banheiro e
ároa de serviço. Tratar fone:
223-3580. C/1335.

0005535
HESKETH
& HESKETH
—Vendemos excolnrte casa na
Bartolomeu de Gusmão próximo a Almirante Barroso c/3/4
s/l suíte, salão, copa, cozinha,
garagem para 3 carros toda
murada, gradoada. Tratar fono 223-9011 Creci 1096.
0005625
IMPÉRIO AMAZÔNICO —
Transfiro bloco 13 entrada A
apt°307 saia 2/4 sendo 1 suite
cozinha banheiro social reformado, documentação em ordem, prestação NCz 1 1,00.
Tratar no local com o proprietário de 8 às 12hs.

5005617
MANSÃO
COLONIAL
—Vendem-se na Av.Duque de
Caxias 500m2 de á.construidas terr. 15x60 ajardinado garagem p/vários carros salão
om L t/em tábua corrida jardim
de inverno, lav.bar 3 suites
c/arms e ar cond.sala de recreação
desponsa
amplo
copa-cozinha qto de hospedes
lavand dep.comp.emp.piscina
4x8
canil
e quintal
NCz260.000,00
acoita-se
40% de sinal e o resto á combianr ou aceitam-se outros
imóveis
c/parte restante
T/f/223-7730 C/1612

5005885
MELO
&
PICANÇO
—Transfere-se exc.apto sala
estar/jantar 2 quartos sala banho copa-cozinha área de seviço garagem play-ground
parque infantil churrasqueira
NCz8.000,00. Tr.D. Marreiros 1345 F/225-0810.C/917
0005763
ÓTIMO AP NO ED GLÁUCIA FONSECA—Transfere
pintado lajotado osquadrías
alumínio garagem sala 3/4 (1
suíte) copa-coz e Bonheiros docorados
área
serviço
Mafra
p/25mil.7/f/2246784
AdvS. lmóveis.c/1501

5005427
ATENÇÃO
PROPRIETÁRIOS—Do
tmóvois precisamos c/urgência de aptos e casas transferencias e quitados
perímetros de l-°do Dezembro
Almirante
Barroso Tavares
Bastos temos clientes
ligue
2237646 c/100
5006612

ROSANA
SATO
VENDE—Excelente casa quitada
em leooracy 27.000,00 sala, 2
suites, coz, gar 5 carros, pátio,
á.serv, casa p/caseiro, quintal
murado, gradeado. Vale muito
mais F/224-7825 C/1454
5005789
SRS.
PROPRIETÁRIOS
—Temos clientes cadastrados
p/compra de arpto. de 2/4
c/ou s/dep. emp. (2 bah) c/ou
s/garagem, om prédio c/olev.
ou apto. baixo em prédio ou
s/olov. T/222-0848. C/279.
0005258
TERRENÃO .0x60M COM
GALPÃO — Vondo ótima localização Av.T.Bastos murado
plano soco c/galpão escritório
ideal p/edificação prédio condomínio
etc.
p / 8 3 m i I,
T/f/2246784 Mafra Advocacia
& Imóveis

5005545
TERRENÃO DE 10.000M.
NA BR-316—Vondo no lado
do Bradesco e logo após o
Viaduto Coqueiro
modindo
50x200m todo murado plano
e seco proi.io p/grandes projetos/edificações pMQOmil legalizado l/f/2246784 Mafro Adv
& lmóveisC/1501

5005420

( /'' \ \
Fone: 222-0133
r_T-íj. \ k

CLASSIFICADOS DE

OUBERAL
CASA TÉRREA DE LUXO —
Vende-se linda casa térrea
com jardim garagom p/2 carros, sala p/2 ambientes, 3 dormítórios sendo 1 suite, sala de
banho social, copa-cozinha,
dep. completa de empregada,
quintal , forro totalmente em
laje, preço 60.000,00. Trotar
fone 220-0393 Croci 236

MARCO—Atenção p/motivo
de viagem vendo estilo bangalô c/jardim sala copa-cozinha
área de serviço 2/4 sociais banheiro social área de veentilação p/apenas 20.000,00 Inf.
p/2237646 ou M.Baralo 47
C100
5006571

5006170

POUPANÇA
QUITADA
9.980,00—Pglo parcelado
apto 3/4 na Marco sala copcoz garagom 18 andares fin.
CEF 4500 OTNs uso FGTS não
paga chaves entrega 12 meses.
Negócio
Imóveis
Ltda
223-9184-241-2719 C/21
5006469

CHÃO E TETO—Vende excelento casa na Mauriti c/gar p/5
carros 2 gab sala conj 3 qtos
s/l st copa coz dep comp emp
piscina área de lazer canil
qdra quintal toda gradeada e
nurada
preço
NCz200.000,00 Tralar Gontil
508 f/222-5044 Croci 161-J
5006274
CHÃO E TETO—Vondo casa
recentemente construida 1-a locação em pleno Marco em terreno de 8x30 alameda calma
em rua asfaltado c/garagem
jardim sala em tábua e arbosia
lavabo sala Íntima lajotada
c/jardim inverno 3 qurtos s/ 1
suíto c/visita p/poq.
piscina de
2x3 dop comp emp área serviço copa cozinha etc. toda acabada pintada entrega imediata Inf. Gentil 508 f/222-5044
Croci 161-J
5006285

MARCO
VENDE-SE—Um
terreno na Alferes Costa excelento
localização
medindo
40x30 todo legalizado valor
NCz 30.000,00 Tr/ Gontil Cj
Santa M.°loja D 3 F/ 222-4927
d 430.
5006098

5005527

TRANSFIRO
POUPANÇA
QUITADA —Na Pirajá em
construção Apto c/sala sacada
3 dormitórios bh,social ároa
de serviço copa-cozinha e garagom NCz 9.000,00 troco
2271984
p/v»lculo Vr/Fone
2270010 C/163-J.
5005725

Trabalho fácil e lucrativo feito em sua própria casa. Não necessita experiência. (Não se trata de vendas). Envie seu nomo e endereço para: Inter-Lyfe Ltda
'-.
Cx. Postal 1392 - Dop. A-12 CEP 89200
Joinville-SC.

m

TERRENO NO CONDOMlNIO ITORORO—Vendo em
ótimo local casas de alto padrão med. 9x22m legalizado
pronto p/construir na estrada
da CEASA próx
Embrapa
p/8mil.T/f/2246784 Mafra Advocacia & lmóveisc/1501

TRANSFIRO APT-1—No Rosidoncial Viscondo de Pírajá
com sacada 3 dormitórios etc.
Aceita -so proposta. Tratar
226-7231
5005412

GANHE 15 SALÁRIOS MENSAIS

/

5003701

TERRENO
PRONTO
P/CONSTRUIR—Vendo-se
facilita-se na Pedro Alvares
Cobrai fronte ao Costa e Silva
om Alamoda modindo 9x21
documentado preço a combinar Daniel Almeida na Duque
311 f/2267703 q/h C/783
0005643

Empreia em upontõo está admitindo 15 peisooi, moça. e rapazei, para início
imediata
Exige: te Boa aparência, 2° grau completo ou equivalente, idade mínima de 23
anot, dinamitmo e ambição.
Oftrece-ií: Semana de 5 diai, excelente ambiente de trobolSo, auxilioalimentação, ganho, menwii entre NCzS 308,00 a NOS -62,00, retirada! ieMMtit,
Comparecer wmente nesta 3? ferro, dia 02/05, de 9 òi 17 h., na A* Braz de
Aguiar, 804, entre Quintino eGer.erali_.imo. Obs. Favor não comparecer quem já eitiver trabalhando.

Você encontra as melhores ofertas
nos Classificados
de 0 Liberal

EDIFÍCIO EM FRENTE AO
BOSQUE—Sola 3/4 suíte garagem dce em cosntrução popároa
total
ça facilitada
187,37m2
chavos fin pelo
SFH.vendas.Negócios Imóveis
Lida
Rua
Balby
João
7251/2239184-2412719 C/21
5006329

TERRENO
NA MAURITI
—Vendo-se entro 1-° de Dozembro e Pass. São Pedro mo9,20x39,80
dindo
sap
366,16m2 do área total não
perca esta oport.você quem ostá quorend.const. Ética Nazaré 237 f/2245211 C/001-J.

NCz$ 308,00 a NCz} 462,00

MARCO VENDO CASA —
Na Tv Vilela (Vila Olimpiaj
c/pátio sala conjugada 3/4
copa-cozinha ampla banheiro
social área do sorviço próximo
Alto Barroso T/Frutuoso Guimarães 599 F/2245092 Croci
1724
5006588
MARCO —Transfiro 2 aptos
podendo ser transformado em
1 c/2 salas 4/4 copa-cozinha 2
vagas do garagem valor de
transferencia 25.000,00 prestação 70,00 cada um de.ocupado chaves p/2237646 croci
100
5006618
VENDE-SE TERRENO —Na
Av ]° de Dezembro med.
05x75m próprio p/galpão, depósito, etc... Possuindo uma
casa edificada c/2/4 madeiro,
3 solas,
2 banheiros.
T/222-0848. C/279.

0005253

TERRENÃO—13x75 d 2 casas em plena 25 de Setombro
65.000 oulro 14x53 80.000
outro na Barão no asfalto
6x25
10.000
ti 228-0886
c/428.
5006253
TRANSFERE-SE APTO —
Na Mauriti próx. a Almironle
Barroso por NCz 26.000 00.
Tralar polo fone 226.0726.
5006108
VARIAS CASAS—Alvenaria
Marco o Canudos proços Ncz
13 o 16 ruas Cipriano Santos
Estrola Padre Eutiquio Caripunas o ele Fone 2261292 marque hora não aceito corretor
c/611.
5006183
VENDE-SE—2
lorrenos
no
Loteamento Itororó medindo
16x22m2 NCz2500,00. Tratar pelo fone 231-3350.
5006382
VENDO 3 CASAS — Por 7
mil cruzados novos. Pass. Márcia Cristina, n-°10, entre Barão
e Perimotral.
0005863
VENDE-SE
PONTO
COMERCIAL — Com residência,
valor NCz 1.500,00(hum mil o
quinhentos cruzados novos).
Tratar c/o proprietário no conjunto Pedra Alvares Cabral
Av.c bloco
Nina,n-° 24
Marambaia.
5005327

MATIHHA
VENDE-SE
UMA
LINDA*
CASA —De madeira oitos e
baixos na Trav. 3 de Maio 76
ontre Diogo Móia e Marques e
mais 2 torronos próprios. A
tralar fone 241-2425 com Sr,
Milton.

5005I08

MOSQUEIRO
-_-_««_-__--_»___r_______________«i

—Vende-se
MOSQUEIRO
lolos
10,00mx40,00m
Vila
Nova-"Ariramba"
p/praio
t/?23-7254
Bnrbodn
Obs:
771-1112 c/403

3/4 SUÍTE
MOSQUEIRO
—No Chapéu Virado sala 03
bnhos dce garagem com prédio frente a praia mobiliado
f inanciamenie
prestação
transferencie
21,00
29.000,00 Ac/proprostas. NeImóveis
Ltda
gócios
f/223-9 1 84
24 1-27 19
C/J-021.

5Ò06204
APTO NO FAROL —Trani.
ro um do 1 quarto por apeia-.
NCz
1 1,500,00.
Prestação
atual NCz 16,00. Aceito pro
envolvendo
carro
ou lo
postas
lefone comercial. Tratar corr
Angelim 229-3236.
00059°;
CASA NO CHAPÉU VIRADO — Próx. 250m da praia,
alvenaria, estilo colonial, c/pátoo garage sala 3 q. s/l suíte
wc coz. área. 19.500,00 facilito. Em construção, entrego
pronto em 60 dic_. Tratar nc:
Praia do Chapéu Virado, nc
Barraca K-Tispero de 10 às
14h c/Gil au D. Eunico. C/541
0006041!
COMPRO IMÓVEL — Co*.,
para residência o comercio
boa localização um terreno om
frente a beira mar tamanho 10
a 15 mt fronte casa só para re
sidoncia bem localizada até
30.000 ou 40.000 pagamento
avisto ou a nogocior Tr/tom
Gilberto trv Frei Gil de Vila
Nova 249 contro 2233351 hojo e 2-° feira 2229381 nos
tolefone
5006656
KIT-NET
NO
FAROL
Transfiro uma urgonto na Praio
do Farol por NCz 10,500,00
a prestação não dá nom para
uma farra, ó atualmente NC.17,00, uma barbada. Fom;
poro roçado 241-4278,

000598?

MOSQUEIRO — Jardim In
dependência om Carananduba. Vondo um lote de 10x30
por NCz 500,00 Trotar polo
fone 223 6654 com ti própriotória, aceita-se proposta.
5006103
MOSQUEIRO—Vondo oxco
lente casa no Farol c/telefono
garagem p/2 carros sala 2/4
sociais c/armários
banheiro
copa-cozinho c/armáríos quin
tal grande gradeada telado a
lOOm
da
chaves
praia
2237646 c/100
5006558
APARTAMENTO
NO
MOSQUEIRO —Não deixe
o seu dinheiro se depriciar faça logo um excelente > . .^ .»imento porque o verão v_rr. ai e
o descongelamento tamboi u
os pratos vão disparar. Tenho
poro vocp um AP no Mosqueiro em frente cio Farol oo>
NCzS 500 00
Nazareno 229-9372.

6

Belém, doming o. 30 de abril de 1989

OUBERAL

CLASSIFICADOS

VENSATO
ROSANA
DE—Casa 2 pav quitada osc
amb,
2
sala
2
10.000,00
púb
qtí\, coz, sacada, gradoada,
de 7,80x6,00, varanda, alvonaria, um grando negócio, osludamos
propostas
F/224.7825 C/1454
5005797

NAZARÉ

IMÓVEIS
COMPRA
& TENDI:

mm
MOSQUEIRO
MURUBIRA
APTO
—Vendo-se om frento a praio
comungado o todo mobiliado

valor NCz25.000,0O a Iram-

MOSQUEIRO —Vende-se 3
lotes 30,00x 18,00ms, muraSTa. Edwjdo, alicerce, pas."Ariramba".
ges, p/prota
Obs. NCz7.500,00 osluda-se
T/223-7254
proposla.
771-1112 C/403.
0005347

feroncia e NCz64,00 a proitacão. T/p/f/223-7730 C/1612.
50051^1
ARIRAMBA — Terreno Ironte a praia, pronto para comIruir medindo 10x20 lomenle
Tratar
12 mtl cruzados.
226-3665 alend. dai 08 às 20
1298.
horas. Creci
0005378

MOSQUEIRO —Vondo ur1
gente pela metade do preço
átimo terreno de fronte do asNova
falto na Trav. Vila
13X40 com luz o telefone Barbada NCz 1.200. Detalhes fono 228-0754 C/437.
5005955

CASA EM S.FRANCISCO
—Vendo mista em amplo ferreno documenlada c/palio sala 2
e sala
quartos copa cozinha
banho NCz 27.000,00 inl Boira Mar Murubira Bar Casa Veou
771-1536
lha lonei
229-9046 c/668.
í0059II

MOSQUEIRO—Vendo-se
uma casa na Siqueira Mendes
n-°50{Vila) com garagem p/2
carros, laia, quarto, copacozinha, banheiro» interno e
externo e quintal murado e ocimontado. Tratar no locol ou

CASA NOVA MURUBIRA
—Vondo c/otimo acabamento
murada avarandado garagem
salão 3/4 s/l wito copa cozinha s/banho NCz30.000,00
use s/FGTS Inf Beira Mar MuruVelha
bira
Bar Casa
t/771-1536 229-9046 c/668.
5005924

MURUBIRA RUA DA COSANPA — Casa com 3 quartos sondo 1 suite tipo bangalô,
avarandado, 250m2 de áreo
construída. Situada om terreno
murado de 20x30mls. NCz
60.000,00. Tol. 222-2645.
5005693

CASA NOVA NO C.VIRADO —Vendo bom acabamonto piso lajotas próximo asfalto
murado pátio garagem 2/4
cops/banho
coz.NCzl3.000,00 Inl. Beira
Mar Murubira Bar Casa Volha
1/7711536 ou 22990446
C/668

5005716

ÚNICA
OPORTUNIDADE
Terreno 21x76, em plena
vila. Preço fora de sórie: 3 mil
cruzados novos. Atendo também aos domingos. 226-6790.
C/593.

5005737

CASA NOVA NO C.VIRADO —Vondo excelente localização. perto praia, acab.1-°,
murada, pátio, garagem, sala,
3/4 s/l Suila NCz32.000,00
uso sou FGTS Inf.Beira Mar
Bar Cosa Velha
Murubira
1/771 1536 ou 2299046 C/668
5005746
CASA NOVA NO MURUBIRA —Vendo bom localizada,acabamonti
1 -°, murada, pátio, sala,2
copaquartos,
c, o, z i n h a , s . b a nho.NCz 14.000,00 Use seu
FGTS,inf.BeÍra Mar Murubira
Bar Casa Velha 1/771 1536 ou
2299046 C/668

5005741
A 16
CASA PRÓXIMO
—Vendo frente a Celpa acabamento l-agradeada murada
avarandado 3/4 s/l suite armario embutidos cop-coz NCz
25.000,00 inl Beira Mor MuruVelha
bira
Bar Casa
1/771-1536 229-9046 c/668.
5005940
CASAS PRÉ FABRICADAS
—NCz294.00 por mês lemos
14 modelos do 42.00m2 a
320.00m2 confeccionadas om
pranchas de madeira nobre de
4,5cm de espessura. Plano de
pagamonto em até 60 meses.
Atendemos em qualquer parte
do Brasil Exposição o vendas
Casema Ind ao Com. Ltda. Av.
Cons Furlado 1850. (entre 14
de Março e Generalissimo Creci 1549.lone 222-5407
0005521
CASAS
PRE
FABRICADAS—Paredes de pranchas
de madeira 4xl5cm, banh de
alvonaria,avarandado,forrada om fino acabamento construimos em Sítios e balneários
prontas p/moror Inf.lmovisa
f/2251902 c/167-J
5004279
COELHO
&
PINHEIno
casa
RO—Vende
oxc
S.Francisco à 50mts da praia
c/12x32mts, aq, 2wc,coz, saia, grad o mobiliada c/ó o 1
esquina.
camas,fogão,de
NCzló.000.aceito fone, carro. T/f/2247503 C/1701
5004412
PINHEICOELHO
&
RO—Vende terreno no Murubiro 15x30mts p/NCzBOO,
2 4 x 2 5 m t s
Ariramba
S.Francisco
p/NCzl200
12x25mts NCz500,00, Marahúl2x25mls
pro.

5004427
EDIFÍCIO MURICI —vondo
entrega,
petinho
pronta
praia, acab. 1 -°
sacada,2/4,2banheiros,copacozinha, estacionamento aceitanos
FGTS,pare direto
inf.Beíra Mar Murubira Bar
Casa Volha f/7711536
ou
2299046 C/668
5005738
ESCRITÓRIO D'OLIVEIRA
—Vende-se terreno no loteamento
Park
Olinda
II,
Corananduba-Mosquoiro, medindo 10x26. T/no Ed. Rotary,
Conj 603, c/O Dr. Ulysses D'
Oliveira, f/223-4414
5006011
ESCRITÓRIO D'OLIVEIRA
—Vendo-so terrenos em Mosqueiro na prai de S. Froncísco,medindo
12,20x40
e
12,28x59,50. T/no Ed. Rolary, Conj 603, c/O Dr. Ulyssos D'Oliveira, f/223-4414
5006019
FRANCISCO
NOGUEIRA
GENIPAÚBA—Vende terreno modindo 85x62 Est.Gonipaúba quitado documentado
p/NCz900,00 Informações rua
João Alfredo
70 s/401
F/2248959 C/368

0005851
MOSQUEIRO
LANÇAMENTO —Cond.
Sonto
Toroza-praia do Ariramba terrenos do 17x21 mts pronto
p/construir a 50 mts da praia 7
presl.fixos do NCz 125,00 o 8
de NCzl65,00 + o sinal. Informaçõos 2315752 plantão
no local aos domingos e feriados na Beira-Mar. C/166J

Você entrega o imóvel para a
Chão & Teto.
A Chão & Teto avalia, filma e
anuncia nos Classificados de O
Liberal. Tem um esquema
especializado de atendimento.
Uma assessoria jurídica. Vídeo e
computador.
E o maior crédito no mercado.

0005283
PANBRASIL —Vende excelente casa no Chapéu Virado
terreno 11x30 todo murado
c/varanda sala estar 2/4 copa
cozinha s.banho garagem p/3
carros
poupança
PiNCz3.500,00.T/Jerônimo
mentol86l F/2412812 C/176J
c/José Maric

0005825

PRAIA SAO FRANCISCO
Terreno 48x31 metros a 50
metros da praia atroz da casa
do Dr. Barbalho c/luz e água
na frente vendo documentado
NCz 14.000,00. Tratar fono
241-3116. Creci 13.
0005597
TERRENO A 200 —Metros
da praia do Chapéu Virado
550,00 de sinal + 4x250,00
Inl. 1/222-2768 plantão de
venda, domingo de 9 as 12 horas na Pizzaria Napolitana,
Antigo Hotel do Russo c/Waldomar rocha C/625

0005497
TERRENOS NO CHAPÉU
10x30m
VIRADO—Lotes
,/luz e água excelente localização prontos p/construir sinal + 7 pagamento fixos de
Imovisa
Inf
NCz200,00
f/2251902 c/167-J plantão ao
lado do Giba sab dom 2-

OU TROCAVENDE-SE
SE— Por linha telefônica um
excelente terreno na ilha do
Mosqueiro no Chapéu Virado
c/ 30x18mts. Tratar a Rua Cameta, n-°267 Cidade Velha ou
pelo fone n*°222-5065.

5004734

CASA
UMA
VENDE-SE
—Pátio sala 1 suíte 2 quartos
cozibanheiro
social copa
nha,jardim,quintal, proço ocasião Tv. Com. Alfredo 5olano
n-*248 Bairro Ariramba. Tratar
mesma.
0004837
VENDO EXCELENTE CASA
—Na
praia do São Francisco,
com 2 pavimonots, 3 quartos,
sala, varanda, cozinha, banheiro.etc. NCZ18.000,00 .
Tralar R. Sto. Antônio 432 Ed.
fone
Volho
s/511
Antônio
224-7647. C/1722.
0005299
15x30/BAIA
TERRENO
DO SOL — Vende-se em localização privilegiada, na praia
grande próx. ao igarapé Ipixuna. NCz 2.500,00 facilita- .
tel.
Ltda.
dos.
Percentual
241-3730 R. Aristides Lobo,
223-térroo. C/l 75-J.
5006628
N
Õ
R
Ü
T
E
R
—
20x62/NCz3.000,00
Vende-se em local privilegiado, de fronte p/pista principal,
tudo demarcado, ao ]° que
aparecer doe. ok. Percentual
Ltda. tel. 241-3730 R. Aristi223-térreo.
des Lobo,
C/175-J.
5006619

CHÃO E TETO—Vende quitado espetacular apt-°no Ed. Bertino Lobato de Miranda com
salão 3 ambs casada 4 suite
ampla copa-cozinha dep emp
completa 2 vagas de garagem
piscina
play-ground s. festa
sauna q.de esporte
preço
Visitas
NCz230.000,OO.
f/222-5044 c/161-J
5006327
ED.N.SRA
COBERTURA
NAZARÉ —oChão e teto
duplex
vende quitada
frente p/clube» do remo
c/4 qtos s/2sts c/closot armárlos embutidos terraço dep comp emp lavanderia salas amplas dispensa 1 vaga de garagem etc. NCzl 50.000,00
T/Gentil 508 f/222-5044
c/161-J
5006334
ED GUARÁ NA 9 de JA15.800,00
NEIRO — Sintal
lin 3500 OTN's do bilo 2 trimostrais sala 3/4 copa-coz garagem exc área condondominil
entrega Novembro/89 Negocio Imóveis Ltda Rua João
Balby
7251/2239184-2412719 C/21
5006337
apt-°
NAZARÉ—Vende-se
quitado 2 p/andar, local nobre
de tudo, na Serz. c/3/4
sala,copasuíte)
1
ferio
coz.banh.social,dep.
cop.omp.ar.ser,valor
ou
NCz85,00 1/2244740
e seg.)
2246621
|domi.
C/094-J

0005903

TERRENO NA AV BEIRAMAR — De frente p/o mar,
entro o Murubira o o Chapéu
Virado, 22xl30m c/2 frontes.
raridade.
Uma
44.000,00.
T/na Praia do Chapéu Virado,
na Barraca K-Tispero do 10 às
14h. C/541
MOSQUEIRO LINDA CASA TÉRREA —Vonde-se
facilita-se estilo colonial varandada garag. pátio salas 3/4
suitas
copa-coz.
quintal
12x20m faltando
pequeno
acab. v/15 mil T/Daniol Almoida f/2267703 C/783
0005669
MOSQUEIRO
TERRENO
CHAPÉU VIRADO—Vendese medindo 10x40 documentos
logo entrando na Av das Mangueiras perto do Hotel do Russo e Praia Chapéu Virado
T/Daniel Almeida Duque 311
altos f/2267703 C/783.
0005664
MOSQUEIRO — Vendo casa om alvenaria no Vila porto
da pça principal toriTiínal mercacto praia bar etc garagem
sola alpendre 2 quartos grandes s/de banho área lateral
murado otc NCzlO.000,00.
Tratar F/2295237 C/169

PRÉDIO NA RUY BARBOSA—Px Centur sala 2 amb sacada 2/4 (suíte} dce garagem
sinal 6.200,00
prestações
semestraid
mensais 535,00
chaves CEF entrego 18 meLtda
Imóveis
se.Negócios
2239184-2412719 C/21
5006495
TRANSF-SE UM APT«-Na
Gentil Cj Santa M-° 1-°andar t/
sala
gradeado acarpetado
copa-cozinha lajotada 2/4 saIa banho decorada preço NCz
25.000,00 prest/ 13,00 Tr/
Genlil Cj Santa M-°loja D 3 c/
430.
5006124
AVILLADELREY — Lança a
com
grando oportunidade;
apenas 267 cruzados novos
você compra seu apt°e ganha
uma linha telefônica instalada
e funcionando, c/2 dormitórios,
sala para 2 ambientes garagem etc... condomínio c/croche, 2 play-ground e mais centro comercial o preço ó rigorosamente do custo. Financiamento Caixa Econãmica Federal. Vendas' no local, a Rod.
Augusto
Montenegro
1/231-4883/231-4002 em Macapá Rua Leopoldo Machado
1376 ou p/fone código (096)
222-1029 C/1331
0004351
BANGALOW
NA
AL.CACELA—Vendo-se entre
Nazaré e José Malcher c/jard
gar 2 salas jard inv lavand dep
emp depásito 4 quartos (1 suite
c/sacada) banh social lajeada
Ética Nazaré 237 F/2245211
C/001 J
5003765

Ã

5

b

Ã

IMÓVASCONCELOS
VEIS—Apto transfiro na ViloIa com P.Miranda com 2/4 sala
conjugada copa-cozinha banheiro de empregada armários
embutido guarda-roupa intorcoberta
fone
garagem
T/2265579 Croci 1468.
5006052

Uma opção inteligente.

CHÃO E TETO—Vonde quilado excelente apto no Ed.Saavedra c/líving p/3 ambs c/sacada lavabo gabinete 3 sts copa
coz dep comp emp área sorv
todo c/arms em mogno gradeodo 2 vagas gar privativa
preço NCz 170.000,00 T/Genlil 508 f/222-5044 creci 161 J
5006309

I

5005822

EMPREENDIMENTOS

CHÃO E TETO—Transfere espetacular apt-°no Ed.Paola na
Rui Barbosa próx ao Centur
c/sacada salão 3 amb todo em
granito 3 suítes com armários
embutidos em mogno laquiado
gabinete ampla copa-cozinha
c/armários dep.emp. completa
2 garagens, acabamento de
alto luxo. Visita* Gentil 508
f/222-5044 c/161 J
5006315

5004288
VENDE-SE APTO —4 quartos no Farol (od. Tralhoto) c/4
quarts mobiliado, vista p/praia
itc. valor NCz28000,OD t/Fixa
Empreendimentos
p/fone
224-0693 c/108-J
0005842

D'OLIVEIURUBATAN
RA—Vende exc. aplo no Ed.
Remo c/sl de estar r/jantar 3/4
bah.social e de emp.copa-coz.
à/serv. o gar. salão do fosla
ò /rocroação
churrasquoira
cob/doscoberta o otc. inf/Av.
Assis do Vasconcelos 488 fone
241-3222 C/J-42

Chãojrj-teto

garagom
transf.NCz55.000,00
prost.
NCz 10,00 Visitas Genlil 508
1/2225044 c/161.
5006293

MURUBIRA TERRENOS
—Classe A vendo excelente
terrenos á 50 m da praia perto
de linda* casas prôx.de luz
pronto p/const.met 10x30 preço 1.500 em 3 pgtos melhor
lnf.2280168 Mosq.Bar Furacão no Murubira c/Reginaldo
C/0343.

TERRENOS
MED6x30
C/CASA EM MADEIRA DE
—
Vondo-so
LEI
por
NCz5.000,00 práx. Pedro Mironda outro, mod. 7x18 mis
fundos por NCz4.000,00 exInforlocalização.
colento
233-4 327.
fono
mações
C/517.
0005387

Solução.

Você quer vender ou alugar o
seu imóvel.
Mas não quer enfrentar os
telefonemas fora de hora, os
trotes, as visitas intermináveis, as
negociações cansativas, o custo
dos anúncios.
E, principalmente, não quer
fazer um mau negócio.

E TETO—Transfere
CHÃO
excelente apt-° no Ed. Jardim
Ipiranga em plana Brás de
3
Aguiar c/salão
para
amb.3/4 sondo l suite c/armarios embutidos copa-cozinha
c/armário* dep. emp. completa

TERRENOS
MURUBIRA
— Vendo
10x30M
por
vista
na melhor
à
1.100.00
área do Mosq. próx. da praia
o de lindas casas plantão antes
da placa da Coca-Cola q. vai
ao C.Virodo até ãs 12hs. Or229-6597
lando 229-3722
Gentil, 1602 C/735.
0005397

5005743

TERRENO VENDE-SE —Esleia ontro Marquês o Viscondejote soco alto, perímetro asfaltado modo 8x35, documunlão om absoluta ordom. Tratar
Dr. Eduardo Lassanco fono
225-1413 241-3119.
0005666

Problema.

APTO 2 E 314 PX PÇA B.
CAMPOS—Últimas unidades
si festas piscinas playground sinal 2.800,00 +18x248,00 2
semestrais chaves fin Bradesco
15 meses.Vendas
entrega
7 2 S
J . B a I b y
2239184-2412719 C/J-21
5006539

5005264

CASA NOVA NA 16 —Vondo frente p/l6 de esquina locaã
l
i
z
a
°ç
previtegiada,acab. 1 pátio,*ala, 2 quartos, copa-cozinha
NCzl7.000,00 ou
parcelo
pgto Inf.Beira Mar Murubira
Bar Caso Velha f/7711536 ou
2299046 C/668

MSI

4(4 SUITES —Na Gov.J.
Malchor estar intimo voslibulo
dce copa-coz 2 sacada* 2 varandas sauna piscina central
gá* lavabo 2 garagens. Preço
Imóvol*
facilitado Negócios
f/223-9184-241-2719
Ltda
C/21
5006317

2294898

CASA NOVA MURUBIRA
—Vendo c/otimo acabamento
1-abem localizada dÍso em lajolas c/palio salão 3/4 s/1 suite
NCz
s/banho
cop-coz
20.000,00 inf Beira Mar MuruVelha
Bar Casa
bira
1/771-1536 229-9046 c/668.
5005931

p/NCz500,00.Acoilo
T/f/2247503 C/1701

1.230 MTS NA DR.MORAES NAZARÉ — Vende-se
entre Nazaré o B.Aguiar oxcelento área medindo 17 mtt de
frenlo c/saida p/Nazaré c/casarâo c/4/4 2 salões o vários
amplos cômodos
garagom
quintal porão totalmente habi*
tável barbada proço do ocaLtda
Percentual
sião.
f/241-3730 R.Arislidos Lobo
223 torreo C/l 75-J.
5006639

ET

INCRÍVEL— Apt-° quitado luxuosísssimo sala 2 qts dep
comp emp armários embutidos
luminárias móveis luxuosíssimos bar alto requinte tudo alto
luxo posse imediata na Gov
José Malcher Venda B Couto
659 F 223-7627 c/425

Gentil, 508. Tal.: 222-5044.

MED
EXC TERRENO
6x1 8MTS—Fundação
p/3
pav bate-estacas 4mts do prof
radie todas cabeças vendo
alameda Sol Conselheiro c/Generalissímo proj casa c/gar saIa 3/4 b/soc etc.Plantão hoje
2280663 c/1477
0005434
EXC.CASA—C. Furtado serv
p/res bane clín firm s/v s/jantar
área/estar o rec gab 3 suít 1/4
arm emb s/est cop-coz dp
comp lav gar grad mar jardim
laje
toda
alto
muro
osc púb
ter/12,60x73,00
T/2295826 Frazão 200 mil novos C/202
0005333
EXCELENTE APTO —C/sala
3/4 (s/l suíte} b.social copo e
cozinho dependência de empregada á.serviço e garagem
p/NCz70.000,00.
quitado
500-E
Barbosa,
M/inf/Rui
f/2200256. Cl 162.
0005356
EXCELENTE
OPORTUNIDADE—Vendo ótimo apto. na
Braz de Aguiar próx.a Serzedelo c/2 quartos,sala de estar/jantar,banhoiro social dep.
comp.de emp. ar condicionaT/Fone
etc.
dos,
lustres
2233580 C/1335.

0005320
DAHÁS
IMOBILIÁRIA
VENDE — Cobertura em Nazaré Ed T do Melo com sala
4/4 s/2 suitos 2 banheiros c/cozinha dop empregada armarios sacadas etc T/13 Maio
191 s/1007/ 8 F/222-8600
222-4525 C/1023
0005784
NET TRANSFEREKIT
SE—Na Conselheiro esq da
Generalissimo c/sala estar sacada 1 dormitório suite cozinha pintado limpo esq aluminio
chuveiro elétrico acarpetado
Elica Nazaré 237 F/2245211
C/001J
5003769
LINDA CASA DE LUXO
NOVA—Vende-se bem localizada perto da Generalissimo
garagens jardins sala 3 suites
copa-cozinha dep. emp. aroa
de serviço preço a combinar.
T/Daniel Almeida f/2267703
q/h.C/783.
0005645
NAZARA VENDE-SE — ótimo
apto
quitado
p/NCz45.000,00 sito a Av.
Gen. Deodoro c/sala 2 ambs
3/4 bw social copa-coz área
de serv.fi dep.completa de empregada em prédio do 3 andaMóia
Diogo
ros próx.a
T/p/f/223-7730 C/1612.

5005827

—
VENDE-SE
NAZARÉ
Brás de
apt-° na
Quitado
Aguiar 2a sala L dep/comp
cozinha
empregada
proço
50.000,00 Aceito carro como
parte pagto T/com proprietário fone
225-0475
ou
222-5858
0005441
ÓTIMO AP COM TELEFONE E ARMÁRIOS—Vende
quitado vista panorâmica pintado sintecado lustres interfonos 2apareihos ar cond gara3quartos
(1
ge salão
dop
empreg
Sufte)copa-coz
Mafra
l/f/2246784
p/80mil

5005418

ED. EL
ÓTIMO AP NO
de frente
GREGO—Vende
salão
3quarp/Doca garagem
tos (1 suíte) copa-coz e banheiros decorados á.serviço dep
completa
empregada
Mafra
p/65mil.T/l/2246784
Advocacia & lmóveisC/1501
5005530
ÓTIMO
APTO
C/2
SUITES—Transfere
Ed,
Godoy
R.Mundurucus c/Goneralissimo
garage salão 3 quartos 2 suftes copa-coz e banheiros decorados fino
acabamento
p/60mil T/f/2246784 Mofra
Adv & Im6veis c/1501
5005497

5005252

PANBRASIL —Vende Lojas
no Royal Trado Center p/entroga julho 89 em plena Av.Nazaré podendo estrar carro no
negócio. T/Jerônímo Pimentel
861 F/2412812 C/176J
0005809

DO
CASA NO CENTRO
TERRENO — Do 25mx28m
de esquina c/3frentes ajardinada, garage p/inumeros carros
salão gabinete 3/4 s/1 suite lavabo o banheiro social Obs.
P/residoncia prédio de condomínio clínica empresas etc/condições pessoalmente marcar
p/f/241-4129lndalércioDias
0005478

PROLAR TRANSF — Ótimo
apt° Edf. Monalisa (Gov. J.
Malcher px. 14 de Março- fte
p/o nascente) 3 suites s. gabineto, lavabo, salão social (50
m2) avarandado, c.cozinho,
a. serv., dep. comp. emp,, 2
garagens, s.recepções, playground, etc. Melhores dotalhes
na Prolar Tv 3 de Maio 1619
I/229-B233 C/J-60

CASA TERRÉA — Vendo-so
na Ejclides da Cunha em fronte
oo Centur c/jard gar pátio lav
living lavabo 3 suítes s/jantar
coz alpendre dep emp lav
quintal terr 16x30 Ética Nazaré 237 1/2245211 c/001-J
5003667

5006020
VENDO 1 BOM BANGALÔ
—Construído em terreno de
17x65 Av muito movintetada
imóvel em excelante estado de
conservação 2 pavimentos, garagem p/vários carros jardins,
etc. T/231-5051 C/251.

CASA TÉRREA—Excelente
localização Caripunas próx.
Al. Cacela jardim-garagem recuada aprox.lOm sala 2 ambiont. 2 amplos dormit. granae
c/cozinha óroa coberta piscina
infantil
Apenas
quintal.
NCz24.000,00
Botelho
2229795 C/986

0005385

ROSANA SATO VENDE —
Aluga, administra, legaliza o
transfere s/imóvel c/soguranca,
rapidez e eficiência. Venha
comprovar a qualidade dos
nossos serviços. E o nosso desafio. F/224.7825 C/1454

VENDE-SE

GALPÃO INDUSTRIAL
Terreno todo murado medindo 16 mts de
frente e 66 mts de fundo, com galpão fechado em estrutura metálica e concreto, medindo 16 mts x 40,15 mts; escritório contendo 4
salas em alvenaria e 1 banheiro; cobertura
em telha cerâmica e forro de madeira, localizado à Antônio Everdosa, 1630 (entre Trv. Lomas Valentinas e Trv. Angustura. Tratar pelo
fone: 229-2786.

COBERTURA DUPLEX
— 400m2 -)
(Ed. PAUL RICARD
PROLAR VENDE: na Rua dos Tamóios a uma
quadra da Praça Batista Campos. Io Piso: 4 ampias suítes (sendo uma Master com closet e varanda), estar íntimo com varanda, lavabo, copa,
cozinha, lavanderia, dep. comp. de empregada,
2° Piso (cobertura); Salão social p/3 ambientes, 2
salas de banho, sauna, piscina, terrace, deck, solarium, 3 garagens privativas, finíssimo acabamento, amplas e confortáveis dependências. Melhores
detalhes na PROLAR: Tv: 3 de Maio, 1619, fone:
229-8233 C/J-60 (Especializada em Alto Padrão).

Transferência
Transfere-se uma creche em pleno funcionamento. Motivo: viagem
urgente. Tratar pelo telefone 223-1136.
PROLAR VENDE — (quita
do) amplo Apt-°no Ed. S. Paulo
(Quintino px. Av. Nazaré) d
2/4 d armários, sala estar p/2
amb. b. social c. cozinha c/aremp.,
comp.
dep.
mórios,
á.serviço, etc. Melhores detalhes na Prolar Tv. 3 de Maio
1619 1/229-8233 C/J-60
5005873

CASAS PRÉ FABRICADAS
—NCz294.00 por môs temos
14 modelos de 42.00m2 a
320.00m2 confeccionados em
pranchas de madeira nobre do
4,5cm de espessura. Plano de
pagamonto em até 60 meses.
Atendemos em qualquer parte
do Brasil exposição o vendas
Casema Ind de Com. Ltda. Av.
Cons Furtado 1850. (entre 14
do Marco e Generalissimo Creci 1549.fone 222-5407
0004673
CHÃO E TETO — Transf. kitnot Ed. Ana Toreza na Gov. J.
Malcher c/garagem suíte c/ar
a
I
a
s
o
n
c
serviço
c/sac. coz. c/arm. á roo
etc
transf
bh.omp.arm.suíte
Ncz 18.000,00 p/65,00. Inf.
f/2225044
508
Gontil
C/J-161.

5004706

PROLAR VENDE — Terreno
magníficamonte localizado em
à Av. Nazaré px. à TV
m2
600
medindo
fleno
iberal
(10x60) sorvindo p/qualquer
comercial
empreendimento
e/ou particular. Tratar na Pro1619
3 de Maio
lar Tv.
1/229-8233 C/J-60
5005890

CLINICA MONTADA EM
NAZARÉ — Vonde-se com todos aparelhos do cirurgia ar
condicionado tel comer várias
salas e gabinetes montados
valor 10.000,00 a combinar
T/Daniel Almeida 1/2267703
qh C/783.
0005678

PROLAR VENDE — Apto no
Ed.
Aldebaro
Condomínio
Klautau (1 p/andar), 550 m2,
4 suítes (1 master), salão avarandado d 125 m2, gabinete,
lavabo, copa, cozinha, todo
avarandado, na Gov. José
Malcher px. 14 Março. Molhores detalhes na Prolar Tv 3 de
Maio 1619 f/2298233 C/J-60
5005965

COELHO & PINHEIRO —
Vende oxc. apto quitado na
Brás do AGuiar, 1 por andar,
segurança máxima, 3qto, living ampla sala ampla lavanderia coz dop.de empregada
c/fone pref. 223 o 2 garagem
T/l/224-7503
ont imodiata.
até 21 hs
Obs: Atendimento
s6b/dom loriado 18hs C/1701
5004388

PROLAR VENDE — Terreno
na Rod. BR-316 próx. da Inca
c/29000m2
(44x650), totalmente documentado negociação imediata, margem direita
sentido Bel/Marituba. Tratar
na Prolar Tv 3 do Maio 1619
f/229-8233 C/J-60

COND.FECHADO —Vendese belíssima residência de 2
pav.c/jardim garago p/4 carros toda gradeada interfone
porteiro eletrônico amplo salão lavabo 4 suites copacoz.lavanderia e dop.comp.de
omp.v/NCzl20.000,00 Silo a
Rua
dos
Mundurucus
T/223-7730 C/1612
5006083

5005971
PROLAR VENDE — Belissimo apt-°no Ed. San Martin (Rui
Barbosa Nazaró/Braz Aguiarl
1 p/andar 4 suítes, salão social
avarandado, lavabo, c.cozinha, lavanderia, dep. comp.
empregada, 2 garagens, playground, s. recepções, otc. piano facilitado. Tratar na Prolar
Tv3deMaiol619f/229-8233
C/J-60 (especializada em alto
padrão).

—Vende-se

quitado
sito
a
p/NCz65.OOO,00
Av.Nazaré c/garagem,sala 2
amb.3/4 s/1 suite, c/armários o
copaar cond.bwc.social
cozinha c/arms ó.sorviço o entrega
imediata
T/p/fone
2237730 Creci 1612.
5006097

5005993

PROLAR VENDE—Apt-0 no
Cond. Ed. Delta Gardon,(Serzodelo Corrêa px. Gentil Bit. toncourt) c/3 suítes(1 master
c/closot), salão social avarandado p/3 amb., lavabo, copa,
cozinha, á.serv., dep. comp.,
playground, s. recepções, q.
esportes, pista cooper, etc. revestimento externo de 1-°quaüdade (s/acab, interno). Melhoros dotalhes na Prolar Tv. 3 do
Maio 1619 Í/229-B233 C/J-60
em alto
(espociali zada
padrão).

ED.BANNA
oxc. Apt-°

5005B04

VENDO URGENTE—Bola e
ampla casa 2 pav.colonial 2
lajes jardim garage p/4 carros
portões eletrônico saião gabinoto lavabo 4 grandes suites
Obd: desocupada ver no local
R/Mundurucus2781 e/Generalíssimo e 14 de Março maior
barbada 120.000 vale 170
t/241-4129
0005460

ED.METROPOLE—Vende-se
na 14 de Março osq da Nazaré c/hall sala estar/jantar sacada 3 qtos(l suíte) banh coz
área dop omp armários embutidos cama mesas portas blindox. Ética Av. Nazaré 237
1/2245211 c/001-J
5003768

PROPRIETÁRIOS
SRS.
—^Tornos clientes cadastrados
p/compra de arplo. de 2/4
c/ou s/dop. emp. (2 bah) c/ou
s/garagem, em prédio c/elev.
ou apto. baixo em prédio ou
s/elov. T/222-0848. C/279.

0005260
DE
11X80
TERRENO
—Vendo-se sito a Rua dos
Mundurucus próx.a 9 de Janeivalor
ro documentado
Ncz60.000,00. Tralar pelo lone 223-7730 creci 1612.

5005770
VENROSANA
SATO
DE—Sala quitada Ed. Generalissimo c/bh social, divisorias, cortinas, garagom, c/área
total 58m2, ótimo negócio, local nobre estudamos proposta
Infomoções 224-7825 C/1454
5005813
SE VOCÊ Ê PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL—E eslá inleressado em alugar, vender
ou transferi-lo, ligue p/gonte
222-0848. Temos muitos clientos cadastrados p/negociar ser
imóvel soja ole q/tipo for.
C/279.
0005261

PEDREIRA
BARBADA —Residência aivenaria, garagem jardim, pátio sal, 2/4, sala jantar.copa,
banheiro lavanderia e área de
serviço. Toda gradeada, no
asfalto. Apenas
NCzl6.000,00.
C/Rubon
2268619.
0005606

5005892
TERRENO EDIFICADO C/3
24mx27m
FRENTES—De
construção no centro do terreno ajardinada garagem p/varios carros diver.dep/para família de fino fiuio empresas
companhias consulado clínica
condomínio etc/condições marcar pessoalmente Í2414129
Indalércio Dias
0005486
—Par
TRANSFERE-SE
NCzl2.000,00, apt." n-° 501,
na Av. Governador José Malcher (ao lado do new shoping)
com 1 suíte, 2 quartas, sala de
varanda/sacaestar/jantar,
das, banheiro social, copahall,
dependência
cozinha,
e
completa
de empregada
área de serviço. Ainda play
ground, salão de festas e garagem privativa. Tratar com
Airton fone 771-1122.
5004840
TRANSFERÊNCIA
NCz20.000,00 —Ed EmesIo Nazaré Apt? 1206, 2 qtos
sala sala de banho cozinha
garagem ó.sorviço prestação
NCz 116,00. Tralar Dr Loris
fono 233-2783 creci 809.
5005376
URUBATAN D' OLIVEIRA
—Vende aptos no Ed. Maiauatá II e III c/sl de estar/jantar 1
ou 2/4 ban. social e de emp.
copa-coz. à/serv. o gar.próp.
ao CESEP poupança fixo em 8
vozes inf.Av. Assis de Vascon241-3222
celos 488 fone
C/J-42

5005854

BONITO
VEN DE-SE
APT—No Manoel P. da Silva
c/2 salas 3/4 com sacada banhoiro social copa toda marmore cozinha dependência de
ventiladissíma.
empregada
Tratar

BELÍSSIMA
residência
DE 2LAJES—Vende c/diversas dependências jardins garagens 4 salas 7qtos (3 suítes) fiTímbo
no acabamento
na
c/P.Miranda próx ao BASA
p/80mil. T/f/2246784 Mafra
Adv & Imóveis.

5005422
CAA MADEIRA DE LEI —
Sobrado Antônio Baena onibus na porta próx Pedro Miranda jardim o quintal banheiro interno bem conservada
Tratar 226-0523 223-5508 Dr
Mario C/l 488.

0005313
CARTEIRA
IMOBILIÁRIA
—José Acreano Brasil transfere casa Conj. Gualo c/27 conlendo sala 2 quartos pátio copa cozinha banheiro murada
gradeada t/224-5293 c/922.
5005895
CASA TÉRREA QUITADA
—Vendo-se na Tv do Chaco
entre Pedro Miranda e Marquês c/pátio sala 2/4 banh.cozinha ároa quintal gradoada
terreno
lajotada
forrada
8x20.
Ética
Nazaré
237
f/2245211 C/001-J.

5003705
CHÃO E TETO — Vende ólima Kit-net quitada em plena
Antônio Everdosa próx. a Pedra Miranda contendo 1 suíte©
ampla
copa-cozinha
proco
Chaves
NCzl2.000,00
f/222-5044 c/161.
5004622
ELMESCANY
IMÓVEIS—Vende casa de madeira precisando de reforma total
encravado em terreno próprio.
Na Tv. Estrela próx. a P.MÍranda p/NCz 4.800,00. Tv.
Leão
XIII
n -° 3 7 .
F/223-3589/24 1-3089.
C/129J.

p/f/222-6506/222-4526/2232649 C/1325

0005390

5004718

ESCRITÓRIO DR. PEDRO
ODIVAL — Vende casa na
Mauruti, 296. Tratar Manoel
Barata, 1053, Sala-04, fone
223-8151. Creci 984.
0005369

EXCELENTE
VENDE-SE
APT*— No Ed. Cosia do Sol.
modificado,
sendo 3 suíTodo
tes, sala conj, copa-cozinha,
dop. de omp. e etc. Tratar polo
fono 2237682. Croci-1529.
0005173
EXCS
TERREVENDE-SE
NOS —Silo Av P.A.Cabral
Municipalidade
[35x90JP.ua
Pimen(21x1 ÍOJJerônimo
Bernartol(9x70)Rod.Arlriur
Al.CaPedro
des próx.a
bral(223xl74)Rua doa Mundurucus (llxBO)Trav 9 do Janeiro 9,50x40 Av.Visconde de
Inhaúma (26x66)Av.Podro Miranda (16x55) Av.Pe.Eutiquio
(22x30) e outros.T/f/223-7730
C/1612.
5005939
MAGNÍFICA
VENDE-SE
MANSÃO — No Jardim Independência c/mais do 400m2
de ároa contendo jardim,pátio
saio
ampla
(garagom)

ED.OTÁVIO MEIRA—Aprovoite esta oportunidade de
comprar o seu apto em cond
fochado c/salão jantar lavabo
3 ' ites (1 master c/closet e estar) coz dop emp serv Ética
Nazaré
237
f/224521 I
c/001 -J
5003775

p/div.amb..gabinete,copa,cozinha,2/4 c/ban.,ampla suíte
de casal c/hidromassagem,suíte do emp.,lavanderia c/aoro*
totó,piscina,área coberta,ároa
livro
churrasquei(quintal)
ra,sisterno,souna,dock,dopósiVr.180.000,00.
to otc.
T/222-0848. C/279.
0005259

ESCRITÓRIO
D'OLIVEIRA—Vendo-so apto.Quitado na 3 do Maio px.a
Gentil c/2 vagas do garagem,2
salões,3 suítes dep.c/de demEd.
Roetc.T/no
pregada
tary.Conj 603,c/O Dr.Ulysses
D'Oliveira, f/2234414
5006028

VENDE-SE —Aplo quitadodosocupado, ent-med, c/linha
telofone e 02 ar cond. no ed.
'L', 3/4
Banna, c/salão
(suíto)
c/arm,copa-cozinha :/arm, saIa banho,ban.emp.depósito,
1/222-0848.
ároa
serviço,
C/279.

INDUSTRIAL
na Antônio Everdosa entro Lomas o Angustura
c/estrutura de concreto armado cobertura c/tolhas ondulametálica
da estrutura
terr. 16x66. Ética Nazaré 237
f/2245211 C/001-J.
5003693

GALPÃO
—Vondo-so

DAHAS
IMOBILIÁRIA
VENDE — Prédio comercial
na Tv Lomas Valentinas entre
P.Miranda o Marquês com 70
metros quadrados em terreno
de 5x40mts T/13 Maio 191
8 F/222-8600
s/1007/
222-4525 C/1023
0005781
MODERNA
RESIDENCIA—Jardim,pátio,garage.sala 2 amb. 2/4 sondo 1
suíte, banheiro social copa,lavanderia,ároa serviço, ent. lalera!, toda, gradoada.no asfalto, apenas NCz32.000,00.
T/Ruben 2268619.

0005601
PROLAR VENDE — Excelente oportunidade p/vocô instalar definitivamente s/firma ou
escritório om local amplamente
privilegiado (em pleno à Av,
Pedro Miranda) c/280 m2 de
a. útil, estacionamento, salão
amplo e lajotodo, escritório,
wc, esq. alumínio, etc. Ligue
agora ou visite-nos à Tv 3 de
Maio 1619 f/229-8233 C/J-60
5005948

ATENÇÃO! SALINAS! ÚLTIMAS UNIDADES!
Preço fixo, sem entrada, desde apenas 10 X NCzS 31,00. Terrenos com 15,00 X 30,00 mts.
KM 01 da estrada do Aeroporto. Mais perto da praia do Atalaia que Salinas Velha. Condomínio
Salinas Nova. Últimos 15 dias de promoção. Tratar Sérgio Mendonça Advocacia & Imóveis Ltda.,
^^
à Av. Magalhães Barata, 842. F/229-5Ò46, 229-6385, 223-7627. C/232.

VENDE-SE 2 CASAS — 1
com 6 compartimentos, 3 om cima o 3 am baixo lajolado. o 1
nos fundos c/2 piso om cimento.
T/llororá 237 e/P. Miranda e
A. Everdosa NCz 5.000,00.
0005272
VENDE-SE CASA DE MADEIRA — C/5 compartimentos
quintal murado ótimo local asfaltado na Perobobui 1366 entro Passagem do Arame e Marquês de Herval. Pedreira.
0005103
VENDE-SE CASA DE ALVENARIA—Tipo
bangalow
P.Miranda em ai.pavimentada
toda c/armários omb gar 2 carros 3/4 s/l suíte dop comp emp
copa e coz ároa serv desocupada p/45.000,00 2334694
dom.for.C/1474
0005571

VENDE-SE
Na Tv. S, Francisco c/Arciprosto, casa 2 pav,, rocem construída, c/sala 2 amb, copa o
cozinha, jardim do invorno, duas
suítos, uma com anl«-sala o sacada, dop. dn omprogada,
quintal. Em alameda. Tralar
222-4005, Creci 786.

BARBADA
CONGELADA
Transforo-so uma casa quilado c/3 quaiios, sala, cozinha
o palio; ioda pintada, gradeada o mobiliada c/móvois do primeira no conj. Júlia Seffer.
Tralar com o Sr. Dias no mercado da Podroira pela manhã, das
9:00 às 12:00 h.

SAO BRÁS
4
T
O 2
/
A
P
TRANSF.5.980,00 — Entro3869
4
meso lin.CEF.
ga
OTN's na Timbó px P.Miranda
15 andares garagem use FGTS
no financiamonlo. Vendo. Nogócios Imóvois Ltda Rua João
Balby
7251/2239184-2412719 C/21
5006450
A VILLA DEL REY — lança a
com
oportunidade;
grande
apenas 267 cruzados novos
apt?e
sou
você compra
ganha
uma linha tolefãnica instalada
o funcionando, c/2 dormitórios,
sala para 2 ambientes garagem ele,,, condomínio c/creche, 2 play-ground o mais centro comorcial o preço ó rigorosamente de custo. Financiamento Caixa Econômica Federal. Vendas no local, a Rod.
Montenegro
Augusto
1/231 -4883/231 -4002 em Macapá Rua Leopoldo Machado
1376 ou p/lone código (096)
222-1029 C/1331
0004356
APROVEITE ESTE LANÇAMENTO —Na Conselheiro
Furtado Ed Molmartre Apl-°
anprontos para morar 4 por
dar Tl9m2 de área privativo
todos apt-*^ de 3 qtos área recreação. Ética Nazaré 237
1/2245211 C/001-J.

5003713

5005474

EM
SAO
BANGALOW
BRAZ —Vende-se na Alamefrente
a
em
Anésia
Meira
da
Cosanpa c/garagem p/2 carvaranros salas 4 qtos (1 suite)
da ároa livre entrada lateral
N.azaré
237
Ética
etc.
f/2245211 C/001-J.

VENDO CASA TODA EM
ALVENARIA—Na Marques
do Herval Passo São Francisco
61
entre Vileta o TembóPedreira com sala 02 quartos
cozinha sanitário o banheiro
fone
interno.Tratar
pelo
2291101 Creci 1359
0004828

BANGALOW NA GENTIL
—Vendo-se próx.da José Bonifócio c/pátio gar.p/2 carros living lav.copa/coz s/jantar lavanderia área serviço 4 quartos(2 suites) s/banho 2 saleIas.Nazaré
237 f/2245211
C/001-J.

VENDE-SE UM TERRENO
— Av. Marquês de Herval 758
entre Timbó e Vileta. Tratar no
fone 233.0911. Sr. Wilson.

5003722

VENDO CASA — Toda em
alvenaria altos o baixo com 8
quartos sala sanitário e bana
nhoiro internos cozinha
Marques de Herval Passagem
Vileta
e
ontre
São Francisco 66
Timbó Pedreira. Tratar pio fone 229-1 101. Creci 1359.
0004822
VENDO —2 terrenos um na
Estrela medindo 7,5x35m e
outro na Barão do Triunfo medindo 12x76m c/documentacão em ordem valores de
12.000,00 o 10.000,00 inf. e
visitas p/2237646 ou Manoel
Barata 47 c/100.
5006589

REDUTO
CHÃO E TETO — Transfere
excelente apl?no Ed.Tom Leal
na Aristides Lobo próx a Quintino c/salão 2 amb. 3/4 sendo
suíte c/armários em mogno
social
c/ar má ri os
banheiro
dep. emp. completa garagem
NCz78.000,00
Trans.
prest.NCz50,00 visitas Genlil
508 f/222-5044 c/161-J
5006343
CHÃO E TETO — Transfere
apt-°em cond. fechado Ed. Time Square c/sala estar/jantar
qtos s/1 st dep comp emp
copa-cozinha área serviço bh
se garagem ótima localização
na Visconde de Souza Franco
T/na Genlil 508 f/222-5044
c/161-J

5006350

PROLAR VENDE — Galpão
todo em alvenaria c/480m2 piso t/concrelado portas sonfonadas, otc. Na Benjamin Constant px. Manoel Barata. Melhores detalhes na Prolar Tv. 3
1619 f/229-8233
de Maio
C/J-60

5005880
VENDO 1 BELA CASA—C/2
pisos servindo tanto p/comércio quanto p/rosid tom 600m2
de área construída situa-se no
ponto mais central de Belém
Quintino c/A. Lobo Preço excelente Tratar 1/2315051 C/251
0005290

SACRAMENTA
CASA EM ALVENARIA —
Na tv. Alforos Costa, ps. o 274
na Sacramenta, com 2/4, 2 salas, pátio, banheiro etc. T/no
local.
0004096
COIMBRA VENDE CHAPA
AT — Terminar 08 c/taximetro
legalizada recolhida 350,00
Cidade
c/proprietário
veja
Nova 5 WE-24 251 fone 228
3590.

0005523
IMÓELMESCANY
VEIS—Vonde casa em alvenaria c/terreno próprio p/6.800 a
30 M da P.A.Cabral o do ônibus próx. ao Casota e ao posto de gasolina. T/Tv. Leão XIII
n-°37. F/223.3589/241-3089.
C/J-129.
0005392
ÓTIMO TERRENO PLANO
E SECO —Vende 5,60x3 lm
c/casa do madeira e inicio de
construção em alvenaria ótimo
local na l-°de Setombro próx.
A v . S . Lemos
p/7mil.
T/f/2246784 Mafra Advocacia
& Imóvois c/1501

5005510
TERREP.A.CABRAL
NÃO—38m do frente p/avenida, área tolal de 1.300m2. De
esquino. Serve p/vários empreendimenlos. NCz 100.000
Tratar exduisivamonte pelos
I//235-3467
e 235-1991.
C/57.
0005732
VENDE-SE
UMA
CASA—De alvenaria na Passaqom Marinho n-°06 c/Senador
Lemos d 6 compartimentos toda de lajota forrada gradeada
Tratar na Barão do Triunfo n-°
Preço
Fone 2237449
897
8.000,00.
5006360

5003731
CASA MADEIRA—Vendo na
Mundurucus px Teófilo Condurú c/amplo salão,sala,2 quarintertos,banheiro
no,etc.NCz4.000,00 podendo
comércio
ser também
px feimovira,supermercodo, local
menlado.T/2294300 C246
0005429
CASA MODERNA ESTILO
COLONIAL — C/jardim, pótio, sala, hall, copa-cozinha,
3/4, dep.comp. arms embutidos, área serv, esquadria aluminio,
p/NCz40.000,00.
500-E
M/inf/Rui
Barbosa,
f/2200256 C/162
0005366
CASA TÉRREA — Vendo na
Napoloâo Laureano px. Cj.
Alacid
Nunes Mundurucus
c/pálio, sala, 3 quartos, quinNCz
tal
murado
etc.
16.000,00. T/José Bonifácio
949
Gentil,
recado
px.
229-4300. Creci 246.
0005421
CHÃO E TETO — Vende casa
térrea estilo moderno ampla
de 2/4 s/1 suile, toda gradeada c/garagem na 9 de Janeiro.
T/Gentil 508 f/222.5044 Creci
161-J.

5004704
DR.

VIANNA—Trabalho

garantido o intensivo. Vende
lerreno murado portão chapas/ferro 1.812m2 p.artesiano
idoal p/galpão c/casa moderna perto Geraldo PalmeiraMocajuba compre cem segurança F/2252118
5006096
DR.VIANNA—Advocacia &
Imóveis. Vonde casa alvenaria
9 de Janeiro perto Res. Norte
Brás. gradeada pátio garagem 2 salas 4 quartos banheiro copa/cozinha serviço 40 mil
veja vídeo f/2252118'C/1492
5005708
DR.VIANNA—Total garantia.Vende
mansão
c/piscina
Trav.Castelo
Branco
jardim
pátio garagem salão 4 salas 4
suítes lavabo terraço copa á
serviço
dep.empregada
etc
150 mil veja video 1/2252118
C/1492

5005706
IMOBILIÁRIA
DAHÁS
VENDE — Mansão em São
Braz Tv Castelo Branco próximo da av Magalhães Barato
própria para clinicas agências
bancárias etc T/13 Mai^ IVl
s/1007/
8 F/222-8600
222-4525 C/1023
0005777
LOJA NA JOSÉ BONIFACIO 2922 — Próximo a Bernardo Sayão. Alvenaria, construção recente 22x10 em terreno do 70 mts de fundos, .
Vende-se. T/lone 225.2217.
5000028
MUNDURUCUS 4.437 —
residência
Vendo
ótima
NCz35.000,00 com goragem
cozisala
3/4
bh.social
palio
nha armários embutidos ar
serviço
condicionado
área
Malcher
T/Vilhona Gv.Josó
2735 2265489 c/052
5005981
EM
BANGALÔ
ÓTIMO
SAO BRAZ — Vendo J.Bonifácio próx. Conj. 1API, muitos
motivo viacompartimentos
gem, som intermediário aceitamos propostas não perca Tralar 2268290. Creci 1722.
0004867
PANBRASIL —Vende luxuosa casa na Conselheiro c/3 suites c/pátio 1/4 sala visita estar
jantar gabinete garagem p/3
carros etc.T/Jerônimo Pimentel
861 f/241-2812 C/176-J c/José Mario.
0005786
PANBRASIL —Vende exce.
lente Apt-°c/salào p/2 ambientos, 3/4 (1 suite) Iodos c/armarios em mogno copo cozinha
c/armários d.comp.garagem
ele. NCz65.O00,OO T/Jerònimo Pimentel 861 F/2412812
C/176J
0005806

I
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SAO BRÁS
S.BRAZ VENDE-SE—Casa
térroa av Cons Furtado próx
J.Bonifácio área p/garagem
sala varanda 3 quartos s/de
jantar copacozinha s/do banho
quintal otc está precisando da
roparos NCz 17.000,00 Tratar av Cons Furtado 3211
F/2295237 C/169
5006033
SAO BRAZ VENDE-SE —
Um ponto comercial d residoncia o galpão nos fundos mod
4x46m Iralar p/ lono 2265715
horário das 17 às 19 horas do
29 o 6-a foira proço 50000,00
C1379.

5005318
SAO BRAZ—Transfiro apl0
c/garagem sala 2/4 c/sacada
dep. completa de emprugada
área de serviço sala do banho
social toda la[olada esquadria
em alumínio 20.000 prestação
47,00 f/233,327. Croci 517.
0005386
TERRENO VENDO — Com
3.196m2 na Conselheiro Furlado próximo a Rua José Bonifones
fácio.
Tratar
pelos
222.4271 o 222.9943 (Croci
769].
0004338
TRANSF. — Apt-°c/3 qtos s/l
suíte, sala 2 ambientes, garagem otc. Prest. 266,00 congefada e transf. 23.000,00. Tralar 229-9257 229-6663 ou
Av. Cans. Furtado 2510. Croci
1104.
0004869
URUBATAN
D'OLIVEIRA—Vendo oxc.apto pronto
na Cons.Furtado
p/morar
Ed.Montmartre c/sl 2 amb.3/4
(1 suíte) banh.social copacoz.à/sorv. dop/empr e gar.
poupança facilitada inf. Av.
Assisde Vasconcelos 488 fone
241-3222 C/J-42
5005933
VENDE-SE CASA DE ALVENARIA—Par 35.000,00 dosocupada na Nina
Ribeiro
p/Cipriano Santos gar 2 carros
4/4 s/l suite área de serv. cozinha ampla 2 wc quintal murada grad. 2334694 doming.feriado C/1474
0005574
VENDE-SE
CASA
NA
TRAV. 14 DE ABRIL— Entre Conselheiro e Mundurucus
np1886. Com 9 quartos sendo
3 suítes, 5 vagas para carro, 2
salas sociais, copa-cozinha, 2
dep. de empregada, poço artesiano e quintal. Valor NCz
200.000,00. Tralar Dr. Maol229-0264
no lol.
ou
231-2251.
5005320
VENDO AP DE 3/4 — Sondo 1 suite tábua corrida janolas em esquadrias de alum. 2
sacadas depend. completa de
empregada portas trabalhadas garagem preço 80 mil Tratar polo fono 229.7147 Croci
1355.

5005383
SÃO

BRÁS—Vendo quitado
próx.ao Jumbo excelente apto
c/salão 3/4 sondo 1 suíte c/armários sala de banho copacozinha dep de empregada
valor
garagom
privativa
70000,00
Inf o venda
2237646 croci ]00
5006601
APTO 2 E 3/4 PX PÇA B.
CAMPOS—Últimas unidades
sl fostas piscinas playground sinal 2.800,00 + 18 x 248,00 2
semestrais chaves fin Bradesco
entrega
15
meses.Vendas
J . B a I b y 7 2 5
2239184-2412719 C/J-21
5006542
LOJA COMERCIAL — Costelo entre Indopendência e São
Jerônimo desocupado local oi(amante comercial servindo para lanchonete escritor boutique
com portas de ferro 55 mil inf.
2222507 c/537.
0005697

SOUZA
CASA
NO
ENTRONCAMENTO — A 100 mis da BR
316, ao lado do A.C. Simões,
vendo p/pátío gradeado, sala,
dois quartos, cozinha em terreno de 5x55 metros,
NCz
6.000,00. Tratar Dr. Borckmans Praça Folipo Palroni 92.
Croci 702.
0005562
DR. VIANNA-CORRETOR
ANO/88—Vonde
torrono
med.l2x41m na A.Montonegro porto morada do sol cocacola ideal p/edificação modorna junto a outras já construídas
3mil compro
c/segurança
C/14492 F/2252118
5006092
DR.VIANNA —Corretor
ano/88. Vende prédio 2 pav.
térreo c/galpão sala e banhoíro altos c/patio solo 05 quarlos
(02 suítes) banheiro etc. A.
Montenegro 22 mil compre
c/segurança
f/22521 18
C/1492

5005541
DR.VIANNA —Corretor
ano/88.Transf.casa/alvenaria
gradeada lajotas pátio garagem 2salas 2quartos banheiro
copa-cozinha serviço quintal
Guajará I 4.800,00 compre
c/sogurança
f/2252118
C/1492.

5005546
DR.VIANNA —Corretor
ano/88.Transf.mansão c/piscina 528m2 p.artesiano síst.geral alarmo etc.Jardim garagem
4 carros 2 salas 3 quartos
(1 suíte) 3 banheiros Cj.Tapajós
30 mil voja vídeo 2252118
C/1492
5005713
PAULO EMÍLIO MIRANDA
- VENDE
—
P/NCz
12.000,00 ò vista, totalmente
quitada, em bom ostado, no
Conj. Podro A. Cabral (placa
do corretor no local), caso gradoada c/garagem, de sala,
2/4 o demais dependências.
T/224.5734 224-4150. Creci
979.

0005403
SOUZA — Vende-se próx
BR-316 torrono 24x50 m lodo
murado casa grande madoira
alto seco ótimo p/industria galpão preço p vonder 12 mil
T/Imobiliária Nosso Lar Av Podro Alvoros Cabral 268 f.
231.3398 C-578.

5005350

IMÓVEIS
COMPRA
_ TENDA:
SUÍTES
SINAL
2/4
1.130/00 —Saldo poupança
c/FGTS ou lin total ronda famílliar 1.200,0 na Augusto Montenegro ontroga agosto garagem piscina quadra.Inf. NogóLida
cios
Imóveis
2239184-2412719 C/J-21
5006515
DAS
CASTAQUINTA
NHEIRAS —Transfiro com tolefone condomínio
fechado
c/garagom piscina bar quadra
de esporte etc. Apto 2/4 gradirfdo armários box etc. Tratar
224-4277.

5006333
TERRENO
NA
BR-316
—KI-2 om fronte Colégio Bom
Pastor na Passagem Tonry 2
torrono a 200 mt da pista um
tem 50x35 outro tem 2 frentes
em L tem 20x40 e 20x30 oscrirula em dia vondo aceito proposta troco em altomovol Trv.
Frei Gil de Vila Novo 249 Contro 223-3351 compro um terrono até Benevides com ou sem
bonfoitoria.
5006661
TAVARES BASTOS CONJUNTO BASA — Vendo-se
linda casa sala, dois quartos,
uma suito, varanda, dopondância ompregada, garage,
área serviço, pátio. Tratar Sr.
Croci
Beckman 231-1151.
552.
0004833
TERRENO P/FINS EMPRESARIAIS — 17x98 murado,
res. olv. 2/4, 1 suíte, poços art.
o comum, ent. p/caminhões, sito Km 1 da BR-316. Preço fora
de série. Atendo também aos
domingos. 226-6790.
Croci
593
0005279
TRANSFIRO
NCzl2.000,00 —Com leiofone apartamento no conjunto
Quinta das Castanheiros com
sala, cozinha, 2 quartos com
armários, banheiro com box,
instalação para ar condicionado e gradeado, Condominio
fechado com piscina, bar, quadra de esporte e play ground,
fones 234-9162 228-2969

5005501
VENDE-SE — Prédio Tavares
Bastos n-° 146 próximo Almirante Barroso dois apt?uma loja 500m2 de construção ideal
também para clínica com telefone.
Tratar Sr. Beckman
231-1151. Croci 552.
0004831

TELÉGRAFO
DR.VIANNA—Corretor
ano/88.Vondo casa alvenaria
2 pav.terreno 8x45m pátio
4 salas 4quartos 2ba nheiros
copa/cozinha á.serviço quintal
perto Igreja P.Socorro 25 mil
compro
c/segurança
f/2252118 C/1492

5005551
VENDE-SE/ALUGA-SE
—Excelente
galpão c/900m2
sito Av.P.Alvares Cabral (Barão/Ang) todo alvenaria, ost.
metálica, wc, escritório, portas
c/5mt
dir.
pó
M/inf/f/220.0256. Tv. Rui Barbosa 500-E C/162
0005350
VENDO CASA — Em plona
av Senador Lomos na área
bancária e comercial c/amplo
porão servindo de garagem ou
finalidades comercial pateo 3
salas 2/4 cozinha banheiro
gronde quintal c/árvoros fruliforos barbada 35.000' ver
hora
e dia
Sualquer
2414129 ou Soares Carneiro
480 p/ S/Lemos
Indalércio
Dias

0005474
CHÃO E TETO — Transforo
lançamento no Ed. San Diego
na Djalma Dutra c/sala c/sacada 2 qts bh se cozinho bh emp
ároa de sorviço garagem. Ver
e tratar
Gentil
508
f/222-5044. Croci 161-J.
5006357
EXCELENTE CASA DE 2
— Vendo-se
PAVIMENTOS
urgente na Rod.Arthur Bernardes,frente p/pista medindo 7,5
ao lado da igreja Perpetuo Socorro c/3 garagens,jardim,4
quartos 1 ampla suite,4 saIas, dep. emp. cozinha,quintal.terreno
medindo
7,5x1 15.Barbada.Percentual
Lida tel 241-3730 R.Aristides
Lobo223.C/175J
5006641
TELÉGRAFO NOVA BELÉM
— Vendo Curuçá
p/10 mil madoira/alvonaria térrea 4/4 sala
varanda copa/coz/banh quintal murado T/Tv Frutuoso Guimarães 599 F/224-5092 Creci
1724

5006580

UMARIZAL
A VILLA DEL REY —Lança a
com
grande oportunidade;
aponas 267 cruzados novos
vocô compra sou apt-°o ganha
uma linha tolofônica instalada
o funcionando, c/2 dormitórios,
sala para 2 ambientes
garagem etc... condomínio c/creche, 2 play-ground e mais centro comercial o preço é rigorosamente de custo. Financiamonto Caixa Econômica Foderal. Vendas no local, a Rod.
Augusto
Montenegro
f/23!.4883/231-4002emMacapá Rua Leopoldo Machado
1376 ou p/fone código (096)
222-1029 C/1331
0004354
APTOCOND
FECHADO—Transf ore-se
poupança salão c/varanda, 4
suftos,
cop-coz
á.serv
dop.comp,omp. 2 garagens,
prédio cont.fase de acabamento p/NCz50.000.
M/inf/Rui
Barbosa, 500-E
f/2200256
C/162

0005357
APTO—Transfiro lindo todo
decorado, no Municipalidade
sala estar/jantar 3
§aragem
ormit. etc. tábua corrida armários e portas em mogno,
nascente ele NCz35.000,00
prol. baixa Bololho 2229795
C/986
0005388
APT» QUITADO—Vende-se
no Ed Aluisio Castro na JerÔnimo Pimentel ontre Doca o
Wandonkolk c/sala
2 qlos
banh coz dep emp área serv o
garagem armários embutidos
Ética
Av.
Nazaré
237
F/2245211 C/001 J
1003776

AVALIAÇÃO
GRATUITA—Avalio sou imóvel s/qualdespeso.Tonho compraar c/dlnholro em mãos p/ca3um
sas terreno o apt^de 10 25 40
65 80 135 a 200 mil /Indalér-,
cio Dias f/241-4129 r/Soares
Carneiro 480 próx Sen. Lemos
c/1388.

0005454
CASA
C/PONTO
COMERCIAL—Vendo-se quitada esquina 9/ Janeiro c/DIogo Mola terreno 8x25 alicerce
cozinha e banheiro em alvenario sala 3/4 copa em madeira
de lei preço NO 15.000,00
1/2316878 C/1654.
0005483
CASAS PRÉ FABRICADAS
—NCz294.00 por mis lomos
14 modelos do 42.00ni2 a
320.00m2 confeccionadas em
pranchas de madeira nobre de
4,5 cm de espessura. Plano de
pagamento em até 60 meies.
Atendomos em qualquer parte
do Brasil exposição e vendai
Caiema Ind de Com. Ltda. Av.
Cons Furtado 1850. (enlre 14
de Março o Generalissimo Creci 1549.fone 222-5407
000467CI
CASAS VENDEM-SE —UmaP i mo n t oI
na Jerônimo

50.000,00 e outro no Mos-

quoiro Ariramba 10.000,00.
Tratar Joronlmo Pimentel 191
493
croci
fone 2224593
aceita-se proposta.
0005839
CHÃO E TETO—Vende oxcolente Hotel em plena Alcindo
cacela próx Antônio Barreto 2
pav contendo 10 suites pátio
tala devefeições área de circuloção sala de recepção escritario copa lavanderia rara oportunidade
prçeo
visitas
NCzl35.000,00
f/2225044 C/161.
5004710
DEPÓSITO
DE
200M2
—Vende-se sito a Rua Domingos Marreiros próx.a Av.Duque de Caxias c/escritório em
terreno de 0,00x80 c/possibÍÜdado de adquirir o terreno ao
lado
c/a
mesma
medidas
CCz22.000,00 T/Í3223-7730
C/1612.
5006012
DR.VIANNA—Amostragem
através vídeo.Transfere por 12
miL prestação 31,00, ou vende
p/25 mil ap. ria Diogo Móia
c/Doca, sala quarto c/guardaroupa
cozinha
c/armários,
gradeado, porteiro eletrônico
2252118 veja vídeo C/1492.
5005531
ESCRITÓRIO YVAN RODRIGUES —(Imobiliária) casa 2 pavimentos proj.em construção. Vendo Diogo Móia
vi.próx.Generalissimo
c/sala
visitas,banheiro,copa,quartos,suites
p/7.500,00
f/235-3442.
0005767
ESCRITÓRIO YVAN RODRIGUES —(Imobiliária] casa 2 pavimentos proj.em construção. Vendo Diogo Móia
vi.próx.Generalissimo
c/sala
visitas,banheiro,copa, quartos,suites
p/7.500,00
f/235-3442.C/1539
0005769
EXCELENTE
BANGALÔ
—Boaventura da Silva c/jardim pátio gar p/2 carros s/estar/jantar lavabo
copa-coz
área serviço emp. altos 3 qtos
suite)
hall.
terreno'
11x22
(1
Ética Nazaré 237 f/2245211
C/001-J

5003664
IMOBILIÁRIA
DAHAS
VENDE — Excelente mansão
no Umarizal entre 14 do Março e Alcindo Cacela local nobro T/13 Maio 191 s/1007/8
F/222-8600 222-4525 C/1023
0005790
LANÇAMENTO—Aponas
10 prof/liberais usufruirão das
melhores salas comerciais no
ponto nobre da Rua João Boibi (entre Generalissimo o 14)
preço e condições especiais
informe-se já Av. Assis de Vasconcolos 488
F/241-3222
C/J-42
0005775

ADQUIRA
LOGO O SEU
Os .referidos
apartamentos

5005801
—vondo-se
UMARIZAL
exc.bangalâ
sito
a
Av.Ami.Wandonkolk contendo
garagem p/2 carros c/ampla
salão 6 qtos s/1 suite ampla
copa-cozinha despensa lavanderia de.comp.de emp.entrada lateral o área maiores det
p/fono 223-7730 C/1612.

Ji-

'li" 8uLlll
iflU

V__.

Os planos de
vendas serão
acertados caso
a caso.

["W /

J^_s___ «.ganharia l|rj_. .
"
Av AWdo CocoIcj, 1856
Fonai (0.1) 273-3B22 • 2233802
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MAREX SRS PROPRIETÁRIOS—Estamos
procisando
de uma ou mais casas boas
neste conj na faixa do até
80.000,00 novos para nogócio Imediato procuro-nos sem
compromisso p/alugar oy ven2334838
der 1/2332171
c/1573
5003970
QUITADA E DESOCUPADA — Vondo linda casa no
Conj. Bela Vista c/pátio sola
saiu conj copa coz dbcorada
c/armários 2 suítes dep de emp
lavanderia quintal toda gradeada murada. T/233-2171.
C/1573.
0004932
VASCONCELOS IMÓVEIS
— Vende ótima casa Vai de
Cães c/2 compartimentos
c/agua luz terrono próprio
barbada
7x20m
preço
T/226.5579 226.0950 Croci
1468.
5006026

'

V..U.1:

PROSPERIDADE

CONJ.PROVIDENCTA —
Transf casa c/telefone
2/4
copa-coz sala pátio gar. caso
*o/ou
roesquina ótima p/com
sid. por NCz 11.500,00 Aceito
proposta/facilito- Urg mot noTratar
233-2572
gócio.
c/1682.
5005694
GALPÃO DE ESTRUTURA
METÁLICA — E alvenaria,
amplo escritório e estacionamento mede 30x60 pé direito
de 6 metros. Falar com Seplimio 2330815'.

F inanclam.nlo:
Cll>« tCOMOMICl FIDIltkl

0 COMPRADOR E QUEM DETERMINA ASCONDIÇÕES DE PAGAMENTO DA POUPANÇA.

5005017

DIVERSOS

MOSQUEIRO
ondo.
fechado Aproveito a oport_nÍ_t_tdo. Só ro_tom02 unidade., lendo
3 quarlos (1 suíte), sola, copacozinha, garagom o voretndo. Rua
pavimentada, água o energia já
imlalodas. Informarão.: Bolam •
lonm: 233.0068 o 233.3069 ou
no tocai a estrada do Caruara ou
Maraú, passando a plantação do

T°b°' °°ci l45'J

JARDIM INDEPENDÊNCIA
, (Bairro Nazaré)
NCzS 220.

Vende-so
<000,00, residência na alameda
Lúcio Amaral (10x_0m) c/salão,
4 suítes, piscina, sauna a vapor,
garagem, etc. Tratar díretamente com os proprietários, fcTr.es
223-4713 e 222-6634.
4(4 SUITES —Na Gov.J.
Malcher estar intimo vestibulo
dce copa-coz 2 sacadas 2 varandas sauna piscina central
gás lavabo 2 garagens. Preço
facilitado
Negócios
Imóveis
Lida f/223-9184.241-2719
C/21
5006318
APTO _ E 3/4 PX PÇA B.
CAMPOS—Últimas unidades
sl festas piscinas playground sinal 2.800,00 +Í8_748,00 2
semestrais chaves fin Bradesco
entrega
15 meses.Vendas
J . B a I b y 7 2 5
2239184-2412719 C/J-21
5006545

ED SANDIEGO/DJALMA
DUTRA —Sala 2/4 bhos à
serv cop-coz garaqem sinal
9.800,00 fin 2500 OTNs chaves 616 OTNs entrega 120
dias.use FGTS. Vendas. NegoImóveis
Ltda
cios
f/2239184-2412719 C/J-21
5006550
VENDO FINÍSSIMA RESIDÊNCIA—Terreno 10x84 garagem sala c/2 ambientes
piso
taboa corrida e granito s/som
s/jantar 3 suítos c/armário 1/4
dep emp lavanderia espaço
etc 250.000
p/piscina
2334327 c/517
5005461
UMARIZAL —Vende-se casa
térrea sito a trv Diogo Máia
entre Al. Cacela e 9 de Janeiro
c/garagem sala 1 qto cozinha
banheiro e área todo em alvonaria
faltando
reparos
v/NCz7.000,0 mais detalhes
p/fone 2237730 creci 1612.
5006058
URUBATAN
D' OLIVEIRA—Vende exc.apto no melhor local Wandenkolk esqu
8.Ventura
c/sacada
.1.3
amb.3/4 (1 suíte c/closet,e sacada)
lavabo
copa-coz.
á/serv. dep.comp.e gar. s/de
festa piscina deck play.Inf Av.
Assis de Vasconcelos 488 fone
241-3222 C/J-42
5005906
VENDE-SE NA OLIVEIRA
BELO —Casa de madeira com
sala 2 a,!.; copa cozinha e banheiro 4mts de frenle p/20x40
de
fundos. Valor
NCz4.000,00.
Tratar
lone
224-2737.

5005444

SINAL APT'
2.700,00
—C/l ou 2 quartos entroga om
setembro 89 próx. Cesep poupança c/todas as prestações fixas atendemos sáb. e domingo. Melhores inf. no local
Tv.Curuzu 452 Ed. Moiauatá
III. C/571
0005379
A VILLA DEL REY — lança a
com
grande oportunidade;
apenas 267 cruzados novos
você compra seu apt-0 o ganha
uma linha telefônica instalada
e funcionando, c/2 dormitórios,
sala para 2 ambientes garagem etc... condomínio c/creche, 2 play-ground e mais centro comercíaT o preço é rigorosamente de custo. Financiamento Caixa Econômica Federal. Vendas no local, a Rod.
Montene*gro
Augusto
f/231-4883/231-4002 em Mocapá Rua Leopoldo Machado
1376 ou p/fone código (096)
222-1029 C/1331
0004354
APT* QUITADO—Vende-se
no Ed Aluisio Castro na Jerônimo Pimentel entre Doca e
Wandenkolk
c/sala 2 qtos
banh coz dep emp área serv e
garagem armários embutidos
Ética
Av.
Nazaré
237
F/2245211 C/001J
5003776
C/PONTO
CASA
COMERCIAL—Vende-se quitada esquina 9/ Janeiro c/Diogo Moia terreno 8x25 alicerce
cozinha e banheiro em alvenaria sala 3/4 copa em madeira
de lei preço NCz 15.000,00
t/231-6878 C/1654.
000.5483
CASAS PRÉ FABRICADAS
—NCz294.00
por mês temos
14 modelos de 42.00m2 a
320.00m2 confeccionadas em
pranchas de madeira nobre do
4,5cm de espessura. Plano de
pagamento em ató 60 moses.
Atendemos em qualquor parte
do Brasil exposição e vendas
Casema Ind de Com. Ltda. Av.
Cons Furtado 1850. (entro 14
do Março e Generalissimo Creci 1549.fone 222-5407
0004670
CHÃO E TETO—Vende excelente Hotel em plena Alcindo
cacela próx Antônio Barreto 2
pav contendo 10 suites pátio
sala de refeições área de circuloção sala de recepção escritorio copa lavanderia rara oportunidade
prçeo
NCzl35.000,00
visitas
f/2225044 C/161.
5004710
DR.VIANNA—Amostragem
através vídeo.Transfere par 12
mil, prestação 31,00, ou vendo
p/25 mil ap. na Diogo Móia
c/Doca, sala quarto c/guardaroupa
cozinha
c/armários,
gradoado, porteiro eletrônico
2252118 veja vídeo C/1492.
5005531
ESCRITÓRIO
YVAN
RODRIGUES—{Imobiliária) casa de 2 pavimentos proj.em
construção. Vendo Diogo Móia
vila px a Generalissimo c/2
quartos 1 suíte banheiro sala
copa
NCz7.500,00.
T/f/2353442 c/1539
5004812
EXCELENTE
BANGALÔ
—Boaventura da Silva c/jardim pátio gar p/2 carros s/estar/jantar lavabo copa-coz
área serviço emp. altos 3 qtos
(1 suite) hall. terreno 11x22
Etlca Nazaré 237 f/2245211
C/001-J
5003664
LÚCIO REIS—Vende aplos
Ed Mánaco-2 e 3 dormitóriosgaragem sala c/sacada 2 e 3
dorm s/lsuite bhsocial ccozinha área serv dep emp pequena entrada prestações NCz
2.000,00 da
tf
poupança
2254404 CJ63
5004639
UMARIZAL
GALPÃO
—Vende-so excepcional
galpão na 14 do Março próximo
da D. Dutra, 15x50, estrutura
de ferro em arco c/9mts. de aiturua,pé direito de 7mts. (pode
entratrar carreta C/40 tonelodas) Escritório, novo, desocuAruan
do Carmo.
fado.
els:241- 4614/235- 2858.
C/119.
VENDE-SE NA OLIVEIRA
BELO —Cosa de madeira com
sala 2 atos copa cozinha o banheiro 4mts de frente p/20x40
de
fundos. Valor
NCz4.000,00.
Tratar
fono
224-2737.

5005444

ESTRUTURA METÁLICA
Vende-se uma p/formação de um galpão, pronta
entrega, área de 672m2,
preço de NCzS 6.000,00.
T/fone
224-5952
ou
222-9340. Horário corrtercial.

VAL-DE-CÃES
CASA —transfiro no Conjunto
Promorar Q 37-Rua 22 casa
291.
Tratar
fcfne
pelo
233-2593
0004843
CJ PROVIDENCIA VENDESE — Casa mad quitada o
transf em als.ona.ia c/1/4 suíte
2 salas ban social á/serv t/Iambril p/lajota gradeada q/cimentado.T/Cj
Providencio
Q-31 211 f/2330573 C/837.
0004982

__
______

CASAS PRE FABRICADAS
—NCz294.00 por mês .omos
14 modelos de 42.00m2 a
320.00m2 confeccionadas em
pranchas de madeira nobre de
4,5cm do espessura. Plano do
pagamento em até 60 meses. .
Atendemos om qualquer parte
do Brasil exposição e vendas
Casema Ind de Com. Ltda. Av.
Cons Furtado 1850. (entre 14
de Março-o Generalissimo Creci 1549.fone 222-5407
0004677
POSTO DE GASOLINA —
No interior vendom-se som financiamento, contr..t u -'«.ncenbom frete.
Tratar
do,
com
senhor
235-2803,
Solando.
5004763

^_r^T__________________B im__mtti« ;l • ^^M^ffTBMfc^B 1
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5004335

RESIDENCIAL SAN REMO
LANÇAMENTO
Casas térreas, restam poucas unidades, próximo à Atalaia Veículos, c/2 e 3/4
sociais, estilo casa de campo, acabamento de 1-°, entrada a partir de NCzS 700,00
e NCzS 85,00 mensais. Após as chaves
prestações de NCzS 185,00 mensais através do sistema. Vendas CONSTRUTORA
COINBRA LTDA., Av. Almirante Barroso,
1.386, f/226-8918 e 228-1656 c/José Maria — Creci 269.

APARTAMENTOS
ENTREGA EM NOVEMBRO/89
EDIFÍCIO MÔNACO - Apartamentos
c/2 e 3/4 social, settd^p um suíte e mais dependências completas, acabamento de luxo
na Boaventura, próximo Alcindo Cacela, elitrada a partir de NCzS 17.625,00. Após a
chave financiamento de 4.000 OTN's através do sistema. Ótima oportunidade para você aplicar o seu FGTS. Vendas CONSTRUTORA COINBRA LTDA. Av. Almirante Barroso, 1386 f/226-8918 e 228-1656 c/José
Maria — Creci 269.

PRECISA-SE DE UMA COZINHEIRA — De Forno e logão, com experiência em carloira. Paga-se o salário. Tratar
com dona Rosa, Trav. Magno
de Araújo, n-° 339. Telégrafo
om frento ao Colégio Augusto
Montenegro.
5006207

''

EMPREGADA — Precisa-se
de umo que trabalhe 4 horas
por dia para lavar o algumas
limpezas Doca Souza Franco
985 entro Antônio Barreto e
.Domingos Marreiros.
5005365

5004773

SBRV1HTE

5005288
BABÁ — Prociso-se de uma
para uma criança, que tenha
experiência, que nâo estudo,
durma no emprego. Idade acíma de 20 anos, folga quinzenal, seja higiênica. Salário iniciai NCz 100,00. Favor comparecer somente se preencher
os requisitos acima. Tratar Rodovia do Coqueiro, km 01, n-°9
em fronte ao depósito do Bom
Preço, tratar Albdniza, fone
235-1339.
5004743
PRECISA-SE DE BABA —
Que durma no emprego. Tratar com a sra. Maria Helena
fone 223-7357.
5004990
BABA—Precisa-se
de uma
que tenha experiência, que
durma no emprego. Idade adma de 20 anes, folga quinzonal. Salário piso nacional. Tratar Avenida Dr.Freitas, Conj.
Santos Dumont, bloco B, casa
9.
5006182
PRECISA-SE DE BABA —
Que durma no emprego. Barão do Triunfo 1761 entre Pedro Miranda o Marquês fono
226.5894. NCz 40,00 mensal.
5006254
PRECISA-SE
PARA ADMISSÃO — Imediato de uma
babá e uma empregada para
serviços gorais, com exporiância, que dô referências e quo
durma no emprego. Tratar Lomas Valentina 2244 próx a Almiranto Barroso.
5006210

COZINHEIRA
PRECISA-SE'DF. UMA EMPREGADA — Para trabalhar
em São Paulo, com referências, idade de 29 a 30 anos.
Trotar pelo fone 229-5040 no
horário das 15 às 19 horas.
5^05400
PRECISA-SE — De empregoda que faça serviços
gerais.
Tratar na Travessa das Mercêdes,
n-° 299. Favor trazer
referência.

5005488

______i-fl

Construímos lindas casas para fazenda, cidade e balneário.
Reserve já a sua casa para as férias de |ulho.
Exposição e venda:
Av. Pedro Álvares Cabral,
2307 esq. com Rodovia Arthur
Bernardes. Fone: 225-2080.
ÁR GARCIA LTDA

LAVADEIRA — Precisa-se de
uma que lave om casa durante
a semana favor trazer referências o documentos. Tratar Trav
Rui Barbosa 720 com D. Volquiria Vasconcelos.

EMPREGOS:

BABA E EMPREGADA
DOMÉSTICA—Procisa-se de
duas pessoas, de preferencia
que durma no emprego, e não
estude e seja maior de 20
anos.
Exige-so
referências,
paga-se o salário e assinamos
a carteira. Trotar na trav. Itororó 2593 vila São João casa
12 entro l-°do Dezembro e*Perimetral, quase esquina com a
l-°de Dezembro

I

Inovação no Mercado
Construtor. Promoção
de 10% até 05/05/89.

LAVADEIRA
VENDE-SE LOCADORA DE
FILMES — Porteira fechada
c/2.300 lilmes/lv/video/lono/terreno. Instalação estilo inc/Armando
nova.
Falar
fone
(Sinop-MT:
065-5313261)
(Avaliação
NCz 200.000,00)

D__!£^ísr]

BABA

I
v__________B_*>_fâfl

VENDE-SE EXCELENTE CASA — Conj. Marex. Contendo
2 salas, 3/4, banheiro social,
área de sorviço coberta. Tralar
pelo fone 226.1836.'
5005647
CONJ. PROVIDÊNCIA —
Vonde-se c/2/4 sala pátio garagem copa coz
banneiro
á.serviço quintqj
gradeada'
murada px ônibus prç a combinar. T/no conj. à Q.17 n-°231
até as
19 h 1:233,3271
C/1556.
0004957

_f__l_JJ_#|

5005991
UMARIZAL— Vende-se casa alvenaria d garagom sala
conj 2/4 área de ventilação
copa-cozinha wc o quintal Inf e
chaves 2243744 C/ 1667.
5003185
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COBERTURA
ED GREEN
VILLAGE — Chão e Telo vende bela cobertura duplex toda
decorada armários e estantes
em mogno 4 amplas suítes
s/c/closed banheiros c/btindex
despensa 2 vagas de garagem
sacadas salão 3 ambientes em
tábua corrida etc. Acabamento de .^qualidade e de muito
bom gosto. Tudo isso por somente 180 milhões quitada.
Aceitamos propostas de menor
valor etc.
Inf. Gentil 508
f/222-5044. C/161-J.
5006366

—Vonde-se
UMARIZAL
exc.residância c/adaptação de
2 salas p/escritório na parte da
fronte c/bolissimo visual garagem sala 2amb.lav. 3 suítes
c/arm.e
ar cond.piscina
dep.comp de emp. quintal e lavenderia
NCzl20.000,00
T/f/223-7730 C/1612.

__¦= "mu _St»

OS MELHORES NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
NÃO SE FAZEM POR TELEFONE. VISITE-NOS.

PANBRASIL —Transfere luxuoso Apt-°1 p/andar Ed Malaga c/3salas varanda lavabo 4
suites c/varanda copa cozinha
d.co. ompregada 2 garagens
etc. T/Jerônimo Pimentel 861
F/2412812 C/176J

TERRENO — Vondo na Diogo Móia, próximo a Wandenkulk • 10x40 alto, seco pronto
construir.
Tratar
para
f/224-1626-Lauro. C/096.
0005340

n_a ÜÃ
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estão sendo .
comercializado, pela
PROSPERIDADEOrganização
Imobiliária Ltda,
com escritório
à Trav. 3 de
Maio, n° 1680, loja
esquina da Gentil
Bittencourt), telefones:
229-8329 229-8953,
que está convidando
você a'visitar e
adquirir pelo
melhor preço,
mais esta obra
com o padrão
de qualidade:
ENDECO.

CORRETORES DE PLANTÃO NA OBRA

CHÃO E TETO — Transfere
excelente apt-°no Ed Hannover
c/sacada sala p/3 ambs 3 qts
s/l st c/closet e arms copa coz
área serv dep comp emp 2 garagens privativas preço NCz
75.000,00 prest NCz 240,00
na
508
chaves
Gentil
f/2225044 C/161-J.
5006374

0005257
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NAZARÉ VENDE-SE —ótimo
Apto
quitado
sito
a
p/NCz45.000,00
c/sala
Av.Gen.Deodoro
2
ambs 3/4 b.wc social copo coz
área de serv.o dep.comp. de
empregada em prédio de 3 andares próx.a
Diogo Móia
T/f/223-7730 C/1612.
5005953

SRS.PROPRIETÁRIOS—Temos clientes cadasIrados p/compra de apto de
2/4 c/ ou s/dep. omp. (_f ban.),
c/ou s/garagem, em prédio
c/elev. ou apto baixo em prédio s/elev.
T/222-0848.
C/279.

5005833

M_^W*___Í *^J

Pronto para
você morar com
todo o conforto:
apartamentos
com salão em L,
3 quartos, sendo
1 suíte, banheiro
social,copa-cozinho,
área de serviço,
dependência completa
de empregada,
varanda no salão e
na suíte, garagem
demarcada. Numa
localização excelente:
Av. Conselheiro
Furtado, 3520, entre
José Bonifácio e
Barão de Mamoré.

CHÃO E TETO — Transfere
espetacular apt? no Ed. Malaga 1 por andar com salão 3
amb. sacada 4/4 s/2 «uftos ampia copa-cozinha dep emp
completa 2 garagens playground s. de festa piscina
IransF. NCz 85.000,00 visitas
f/2225044 C/161-J.
5006371

0005800

PARQUE
LANÇAMENTO
—Residencial Tononé um jeito
muito Humano do vivor muito
ecológico (vorde)muilo lu. m,
o melhor acabamento inlomese já em Urubatan D'OIÍvoira
Av. Assis do Vasconcolos 488
fone 241-3222 C/J-42

0 ED. M0NTMARTRE
ESTÁ PRONTO.

MELO
&
PICANÇO
—Transfere-se exc.apto t/em
tábua corrida sala 2 abíente
varanda dormitórios c/armário
em mogno safa banho copacozinha c/armário
banheiro
empregda área serviço garaNCz35.000,00
gem
prosl.NCz52,00 anual Tr.D.
Marreiros
1345
F/225-0810.C/917
0005757

PROLAR TRANSF—Apl? no
Cond. Edf. Time Square na Doca Souza Franco d 3/4 (1 suíte
c/ctosot), lavabo, c.cozinha, a.
serv., dep. comp. emp., garagem, playground, s.recepções
(s/acabamonto intorno). M/detalhes na Prolar Tv. 3 de Maio
1619 f/229-8233 C/J-60
5005814

CLASSIFICADOS

COZINHEIRA DE FORNO
E FOGÀO —Não eslude durma no emprego faça limpeza,
dê referência rolga quinzenal,
salário
NCz 170,00 ligar
235-3370 (BR-316 Lago Azul)
Av. Principal n-°95
5004856
COZINHEIRA P/CASAL —
Procisa-so de uma c/exper ôncia também p/lavar e passar,
que durma, folga todos os c'omingos salário NCz 50,00.
T/Ed. Feliz, bloco B apt-° 80t
(om Nazaré).
0005590
COZINHEIRA —Do forno e
fogão, quo durma, não estudo,
folga quinzenal, assina-se carteira, paga-so o piso. Ligar
224-8472. Mundurucus 1907
apt-°2002 20°andar, próximo
a praça Batista Campos.

5005282
EMPREGADA DOMÉSTICA
— P/serviços
gerais, p/casal
com 2 filhos. Ordenado a combinar.
Dá-se preferência a
quem durma no emprego. Tratar fone 224.1552. A partir de
16:00hs c/D. M-°Coeli.

5005265
PRECISA-SE
DE
COZINHEIRA —Que entenda do
oficio a Rua Boaventura da Silva 695 pede-se referências
paga-so bom.

5^05323

PRECISA-SE DE FORNO E*
FOGÃO — Que durma, folga
salário
NCz
quinzenal,
100,00. Favor comparecer so
preencher os requisitos. Trazor
referências. Tratar Rodovia do
Coqueiro, km 01, n-°9, omfronte ao depósito do Bom Preço,
fone 235-1339.
5004828

COZINHEIRA — De forno e
fogão que faça limpeza da casa, que durma no emprego ou
ontão saia após as 19:00 horas, para 03 possoas adultas.
Exige-se referências. Salário
NCz 100,00. Trav. 3 de Maio,
1270, próximo a Magalhães
Barata.
5006167

COZINHEIRA — Que
durma no emprego, não
estude e dè referências.
Paga-se NCz 120,00 mais
INPS, folga quinzenal.
Tratar fone 229.7552.
5006113
COZINHEIRA/LIMPEZA
—NCz
70.00/NCz
120,00
para pequena familia (casal
com 3 crianças) e apartamento
2 quartos, proferéncia pessoa
maior 35 onos e durma emprego. Tratar Tupinambás Ed Tupinambás apt-°201 entro São
Miguel o São Silvestre Jurunas
5006262

DOMESTICA — Precisa-se
para casal com 1 filho, serviços
gerais, salário NCz 100,00
com registro em carteira sem
desconto lapas. Tratar av Marechal Hermes s/n-° Ed Ocrim
opl-°3 ao lado da CDP Dr^Maria José qualquer dia.

5005275
EMPREGADA — Precisa-se
de uma, para serviços gerais,
quo durma no emprego e dô
referências. Doca de Souza
Franco 97B Fone 222-7194
5005399
JARDINEIRO-Preciso.se
de um senhor que entenda de
plantas o para limpar e Iralar
de um jardim e pátio paga-se
bem. Outras informações e horários Tratar na Av Conselhoiro Furtado 380 esquina com a
Tupinambás (bater no portão
de trás).
5003781
MENINA—De 12 à 16 anos
para serviços leves, pormile-se
que estude. A trator à rua Domingos Marreiros 283 entre
D.Romualdo de Soixas e Almirante Wandonltolk ou pelo fone 223-4416.
5005518
SERVENTE — Precisa-se que
durma no emprego paga-se
bem traga roferências e documentos. Comparecer 3-a feira
na Braz de Aguiar 261 .loja 1
horário comercial.
5004774
SERVENTE —Preciso, que seja do maior, que não estudo o
durma no emprego. Exijo referencias de empregos anteriores. Tratar (one 229-2483.

5005303
SERVENTE —Precisa-se de
uma quo duram no emprego
que lenha referência. Salário
NCz80,00 sem disconto com
carteira assinada o INPS. Tratar na Tv. São Pedro n-° 563
entre Tamandare e Veiga Cabral no horário da tarde.
5005685

ESCRITÓRIOS
AUXILIAR DE ALMOXARIFE — Sexo masculino ou feminino, com conhecimento do serviço do almoxarifado e 2-°
Grau completo. Os interesados
devorão se apresentar na Av.
Generalissimo Deodoro, 1586
no horário do 15:00 as 17:00
com a 5r-° Consolação. Favor
apresentar xerox de referênciai anteriores.
5006322
COBRADORES — Precisa-se
de cobradores, que posso fornecergarantias. Comprovação
de pelo menos 5 anos em atividade, referências comerciais,
bancárias e pessoais. Tratar
Boaventura do Silva 1039 próximo o 14 do Março.

5005067

MOÇA/SENHORA — Eximia datilografa,
caligrafia,
dicção, 2-°grau. Apresentar-se
somonte com condições acima.
Rua Padre Prudêncio, 364,
Centro.
5006310
PRECISA-SE DE UM CHEFE
DE ESCRITÓRIO — C/experiência mínima de 3 anos p/trabalhar em .obras no interior.
Salário a combinar. T/na Trav.
Lomas Valentínas
492
f/233.3949 horário comprcial.
5006119

COMERCIO
LOJAS BELMINAS —Necessita urgente de um
gerente
com experiência de confecções
falar com Sr. Lima no horário
comercial na Rua 13 de Maio
168.

5003524

DEMAIS
PROFISSIONAIS
IMÓVEIS — Ganhe dinheiro
se você nos indicar pessoas
que desejam vender alugar
transferir e administrar imóveis. Mais inforamçõos na Rua
Carlos Gomes n? 193 loja-2 fone 225-2592 e 223-0693.
5003829
INSPETOR DE VIGILANCIA — Precisa-se para admissão ímodiata. A empresa oferece: salário compatível com a
função, assistência médica, vale transporte,
treinamento.
Exige-se formação militar e/ou
experiência comprovada, 2-°
grau comploto, habilitação para veiculo de pequeno porte e
moto. Os candidatos deverão
apresentar-se munido de toda
documentação no horário comercial na Trav. Dom Romualdo de Seixas, 767, Umarizal
próximo a Jerônimo Pimentel.
5005424
INTERPASS CLUBE —Necessita para o seu mais novo
clube em Mosqueiro os seguintes profissionais com mais de 3
anos de experiência e devidamente documentado com cortas de referências: Gerente para o clube, gerente para o restauranle, cozinheiro e ajudante, maitre, garçons, porteiros,
recepcionistas
com
(moças
18/20 anos) boa aparência.
Tratar somente apartir de 5-°
feira dia 3 do Maio com Renilde na rua Boaventura da Silva
1039 próximo a 14 de Marco.
5005460
JAPONÊS OU
NISSEI
—Maior de 21 anos sexo masculino ou feminino que queira
trabalhar em cargo ae confiança na área administotiva. Seja
dinâmico e com vontade de
crescer no empresa. Enviar
currículo para caixa postal
688, com experiência de trabalho e escolaridade.

5005575
JARDINEIRO — Precisa-se
com prática, serviço quinzenal,
com máquina e tesoura. Tratar
(one 231-0093 à noile.
5005299
LANTERNEIRO-Precisa.se
para admissão imediata de
lanlerneiro que entenda de
pintura e que tenha experiência comprovada em carteira.
Interessados apresenta-se munidos de documentos na Av.
Alcindo Cacela n!2928. Esquina da Rua Conceição.
nrins^//.
VENDEDORES {AS}—Eslamoi selecionando
pessoas
p/lrabalhar com produtos de
ótima aceitação no mercado.
P/pronta entrega. Cerâmica e
Cosméticos. Oportunidade de
um bom salário. Comparecer
na Riachuelo
114 próx. a
Campos Sales.
•5004932
VENDEDORES — Precisamos p/venda de produtos dos
somos representantes,
amos preferência p/os que
Suais
posiuam veículo próprio. T/EiIrada da Providência 602 Coqueiro, horário comercial.

5005641
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ADMISSÃO
IMEDIATA—Estamos inaugurando
nossa nova filiol ostornmos so*
lecionando moças e senhoras
de 18 a 35 anos, bôa aparêncía, para ocuparam funções om
nossos escritórios, ótimo salario. Damos completo asiistência. Não oxigimos oxporiéncia, Oferecemos bom ambiento
de trabalho, semana de 5 dias.
Ai candidatas devem ter o
lígrau comploto. Compareçorem com documentos o canatu,
para entrevista nosta 3-" feira
das 8:00 às 8:30 e das 13:00
ai 14:00 hn _f Travessa Podro
Eutiquio 307, 2-tindor Sala
201. Bairro Comercial.
0005604
ADMITIMOS
COSTUREIRAS — Para trabalho em aleIjerde fino acabomonto. Av Dr
freitas Conj Itaubá alameda
1628 cosa 77 entro Visconde e
Marquês.
Paga-se
ótimo
salário.

5005457
AGENCIA DE SEGURANÇA TAPAJÓS LTDA — Necetiita de vigilantes com os se*
'
guintas requisitos: Reservista
de 1-a categoria, 1-°grau comtítulo
da
eleitor,
carteira
pleto,
de identidade,
CPF,
PISPASEP e 6 lotos 3x4, certidão
de antecedentes criminais, político e social, tudo em fotocópia autenticada, experiência
mínima de 02 anos comprovada em carteira. Os interessados devem dirigir-se a Trav.
Mauriti, 657, Pedreira, com
Sr. Otávio.

5005459
AMIGA DONA DE CASA —
Tenha seu ordenado Irabalhando conosco
oferecemos
treinamento e excelente comissão através de catálogos de
confecções, perfumes, bijouterias e utilidades domésticas. Tv
Mauriti Vl/Flávio Alexandre, 8
e/Visconde e Marquês das 8 à
18hs.de segunda a sábado

5004407
ATENÇÃO: — Se você lern
idade de 18 a 28 anos, segundo grau completo ou nível suporior, boa aparência e desenvoltura, disponibilidade imediata e tempo integral, comparoça
somente
torça-feira
[02/05/89] no horário comercala Av. Gentil Bittencourt, 46
a Presidente
(próx.
PernambucoJ-Botista Campos
estamos
selecionando jopois
vens de ambos os sexos para
no nosso
preencher vagas
depl-°de informações e pesquisa junto a profissionais e diversas áreas. A empresa, com filiais em todo Brasil e início de
abertura no exterior, oferece
treinamento especializado, ótimo ambiente de trabalho, gaacima
nhos
de
NCz
340,00/mensal/inicial, possibilidade de transferência para
outros estados -e/ou paíios,
condições reais de ascensão.
Não requisitamos experiência
anterior mas solicitamos às
pessoas que não preencham os
requisitos a abstenção
ao
anúncio.
0005646
DE
CAPTADORES
IMÓVEIS —A Modelo Empreedimentos esta precisando p/admissão imediata ótima comissão excelente ambiente de Irabalho Tr/ Manoel Barata 718
Ed. Ini. Sagres s/302 c/Eduardo Creci 809.
0005493
HERCATALOGO
MES—Atenção revendedoras
iá chegou o novo catálogo
(grátis). Com excelentes novidados venha trabalhar conosco e ganhe ótimos descontos e
brindes Distribuidora Rafaella
distribuidor exclusivo Hermes
em Belém, Tr. Trv. 14 de Março 1446 entre Av. Gov. José
Malcher e João Balbi Nazaré.
0005123
CATÁLOGOS — Descontos
de até 50%. Temos Palomo
(bijouterias), Fabiola {produtos naturais)
Hermes
(confecções e utilidades), Champ
Prive (cosméticos e perfumes)
Rayces (confecções, utilidades
e bijouterias) M L (cerâmicas e
porcelanas), Urka (alumínios e
utilidades)
(bijoutejuliana
rias).Apresente uma amiga e
valioso
brinde,
distribuiganhe
dora Rafaela TRav 14 de Março 1446 entre Gov.José Miacher o João Balbi Nazaré
0004658
CERÂMICAS,PORCELANAS,ALUMÍNIOS. — E ulilidades domésticas compre a
preços de fábricas e faça seu
lucro,
mercadorias
próprio
pronta entrega. Temos catáloDistribuidora
Rafaella
gos.
Av.Alcindo Cacela, 1260 entre
Av. Gov. José Malcher e João
Balbi. Nazaré.
0004656
CONVAP SA — Está admitindo os seguintes profissionais: Motoristas, serventes e
lanterneiros,para trabalharem
em suo obra de Belóm.lnterossados comparecerem em seu
canteiro de obras localizado
no Utinga
Sr.
procurar
Dionizio.
5005377
ELETROTÉCNICO —Precisase de técnico nível médio com
experiência om instalação elétrica prediais o industriais. Tratar Av Conselheiro Furtado
1304.
5005284
ENCARREGADO DE RESTAURANTE —
Precisamos
para controlar churrascqria no
interior do estado. Necessário
referências o experiências contatos à Castelo Branco 1221
(Comercial).
5003807
ESCRITÓRIO
DE REPRESENTAÇAO — Está admitin.
do Vendedoras
profissional
c/exper. e bem relacionado na
área de supermercados, lojas
de met. construção, ferragen,
met. elétrico, idade 25 a 45
anos.
T/Palácio
do
Rádio
S/216.

0005244
GERENTE P/LANCHONETE
Necessitamos admitir com
experiência
no
ramo.
Apresentar-se a 15:00hs do
dia 02/05/89 a Av. Gov. José
Malcher 2377 munidos de currículun vitae.
5005248
GUARDA DE SEGUJtANÇA
Prectia-se
para residência
tenha documentos, carta
3ue
e recomendação de empresas
anteriores incluindo atestado
de antecedentes polícia e sociai. Horário de trabalho das
22 hs às 6 da manhã. Tratar na
Doca de Souzo Franco 978 Fone 222-7194
5005398
MERCENEIRO —Firam de
exportação está contratando
03
Marceneiros de alta
(três)
qualidade porá formar uma
equipe especializada. Pede-se
larga experiência na fábricação de marcenaria com fino
acabamento. Comparecer à
Tv. Benjamin Constant, 852 enIre 07:30 e 10:00hs.
0005077

Belém, domingo, 30 de abril de 1989

O LIBERAL
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CADERNO DE CLASSIFICADOS DE 0 LIBERAL É TRANCHA: VENDE MESMO

EMBEC EMPREGAI—Vagas
tem #kperÍénc1a:recepcionlila
mecânica nutricionista (recóm
formado),tócnko eletónlco tócnico mecânico operário braçal
ajudante de montagem
njudanle do elolricitla e auxiliar
de Pessoal (feminino).Vagai
com experlêncla:telefonista,socrotárla administrativa tecrotária bilingüe secretária tolofonistn recepcionista leioroiro (a)
motorista particular categorla'C'motorÍtla eletricista calogoria (D) motorista categoria
C',cholo de bate cozlnnoira
astittente técnico auxiliar de
contabilidade aux. de Produção aux. de poitoal analista
de sltemas auditor ajudante do
serralheiro aux. de escritório
operário-braçal
borracheiro
carpinteiro.contador comprador carpinteiro naval caldoirreiro desenhista tócnico oncarregados, eletricistas engenheiro mecânico engenheiro civil
engenheiro naval escrituraria
encanador hidráulico economista, encanador inspetor de
segurança patrimonial lanterneiro lavador de vefculos mecãcanicos marceneiros motoristas carreteiro montador do oloserralheiro
vador soldador
servente de limpeza técnico do
segurança trabalho técnico om
elétrica torneiro mecânico vigias vendedores vaqueiro.
Rua Manoel Barala, 933,1a
andar 3-°feira.
0005934

P^cistsFl
EMPREGOS:

AGENTE DE INVESTIMENTOS — Instituição Nacional atuante
no mercado financelro autorizado
pelo
M.F. A operar no segde Investimento
mento em ouro 1.000
24 quilates ampllando depto de operações em Belém seleciona
pessoas de
ambos os sexos com
ou sem experiência
que de inicio partlciparão de curso básico de conhecimento e
admissão imediata.
Idade acima de 20
anos, ótima apresentação, V Grau completo, determinado a
ingressar com sucesso no mundo dos neApresentargácios.
social.
so trajando
Entrevista Rua Ó de
Almeida 490, Ed. Ro1101,
tary,
Conj.
terça-feira a partir
de 9:30hs.
5006302

DEMAIS
PROFISSIONAIS
PP.ECISA-SE DE RAPAZES
— Maior os do 20
anos,
p/íflunt nu área do cobrança.
Tratar no horário comercial a
Rua 15 de Novombro, 226,
falar com Josó
sala 711,
Apontado.
5006266
PRECISA-SE
DE VENDEDORES—Com oxporiôncia
im vondas de uma t.do conit.
Mimo salório o auxiliarei do
jscrlIÓri.o com experiência do
Irubtillio. Trotar na loja Roma
Tv Cristóvão Colombo 1.14 em
Icoaraci
50063B6
DE VENDEPRECISA-SE
DORES — Com oxporiôncia
etn vondas de uma t.de const,
ólimo salário o auxiliarei do
oscfilório com exporiência de
trabalho. Tratar na loja Roma
Tv Cristóvão Colombo 114 om
Icouiaci
5006387
PRECISA-SE — Do um menino e uma tuonina ontro 1 3 a 15
anos, Trazer o rosponsávol.
Tratar na Dr. Moraes 712 enIro Mundurucus o Pariquis.
5006105

NACIONAL —Seleciona moças e rapazes para trabalhar
com vendas de vefculos oxigese boa aparênciaa e desembaraça Iroin. no local Av. Manool
Barata 514 sala 13 Centro aitos Bagdá.
0005935
MOÇAS E RAPAZES — Estomos selecionando para trabalhor em nosso escritório, no horário das 8:30 às 13:00 ou das
13:00 às 18:00, maiores de 18
anos, 1-° grau completo, com
ou sem experiência. Faixa solarial 180,00. Os interessados
deverão comparecer nesta 3-a
feira no horário das 14:30 às
16:00 hs, para seleção o teste
à rua Manoel Barata 718 12-°
andar, sala 1208 Ed. Infante
de Sagres (centro).
0005923

BALCONISTA — Precisaso
de um Balconista na Casa Car*
doso a Rua 13 de Maio 125
esq. da 7 de Setembro.
5006211

DE BELEZA —
SALÃO
Prociio-se de cabelereiro(a)
tenho muita oxperiência,
n prolotc<ncia com clienlola,
3uo
para trabalhar om tradicional
salão. Av Gonoralissimo Doodoro 1533 Dairro do Nazaré.
5006342

CATÁLOGOS
DEMILLUS
—Cerâmica,
porcelana, alumínio, plásticos madeira, bijouterias, cosméticos, produtos naturais, confecções, etc. comissão ató 60%, catálogos grátis.
Não perca está oportunidade
venha logo, ser nossa demonstradora autônoma.t/tv. Castelo
Branco, 700 entre Governador
josé Malcher e Magalhães Barala.São Bras.
0005930

SECRETARIAS — Admiloso
2 tom oxporiôncia do escritório
o prática do datilografia. Tratar fone 227.143/ Icoaraci.
Horário
exclusivamente
de
8:00 os l!:00hs.
5006292

MOTORISTA — Precisa-se
de um motorista particular, de
25 à 28 anos, que seja solteiro
devido o horário de trabalho o
que tenha prática. Tratar pelo
telefone 222-7075.
5006129

CERÂMICA
PORCELANA
DEMILLUS —Bijouterias, cosmólicos,
madeira,
plásticos,
etc.
alumínio,
confecções,
oportunidade a você revendedora que está desempregada
ou mesmo trabalhando,comissão ató 60% catálogos grátis.
.T/lv. Castelo Branco, 700 entre
Governador josó Malchor e
Magalhães Barata.São Bras.
0005931

SERRÃDOR—Para trabalhar
em serra a fita admite-se compolônio Tratar na Macor Madeitas do Pará Dornardo Sayãojl-°32 A Fono 2413263 (olar com Ireitas.

VIGILANTE — Preciso de um
aposontodo, idade mfntma 50
anos. Apresentar documontos
e relorôncias. Rua Apinagés,
Praça
Batista
93, próximo
Campos.
5006102

CONSTRUTORA
MARAJOARA LTDA — Admite técnico
em edificações.
Apresenlar-se à rua Domingos
Matreiros 1816
5006136

VENDEDORES (AS) — Com
experiência em vendas externas. Ótima oportunidado. Produto do fácil aceitação. Entrovistas DP Comércio o Representaçõos. Cidade Nova VI, SN
21, n-° 1776, enlro Trav. WE
68 e WE 69. Ananindeua.

COSTUREIRAS —Com experiôncia roupas do senhoras.
Paga-se ótimo salátio o bonoficios, alimentação grátis local
do trabalho. Outras vantagens
a combinar conforme produtividade
Contatos
fone
225-1285
0005861

5003783

ELETRICISTA DE AUTOS —
Precisa-se de eletricistas de autos, com experiência comprovada em caríeira. Interessados
apresonlar-se na Avenida Alcindo Cacela, n°2928, esquina
da Rua Conceição.
5006296

PRECISA-SE — De pessoa
para fazer companhia a senhòra idosa, quo entenda de
cozinha o durma no emprego.
E.-.igo-se quo tenha paciência o
oprosonto referências. Paga-se
bom com Iodos os direitos trabalhislos. T/p/fono 231-2598.
0005548

PRECISA-SE —De uma empergada para lavar roupa 3
dias que saiba passar na tábua e cozinhar 2 dias ordenado 60,00 na Mundurucus 2960
entre 14 de Março e Alcindo
Cacela.
5004248

PRECISA-SE — De uma cos.
luroira na Av. Almiranto Barroso d05O. Tralar com Fátima
por favor não so apresentar
quem não ostivor om condiçõos. Salário a combinar no
locol Ho s»rvico.
5002878

—Emprese
VENDEDORES
de âmbito intornaclonal está
de
vondodorot
loloclnando
ambos ot toxot para complo'
lar son quadro de funcionário
Exigimos 2°grau ou uníveriltá
Ho,comunlcaçõo,ambIção,d[s
via
para
ponlbllldado
nc
gent,com conhecimonto
e
retpontabllldade
praça
Oferecemos excelente ambion
to de trabalho possibilidade tíi
progresso na empresa treino
monto porsonalÍzado,altlssl*
'mas comistõos o
prêmios valiosos, conheça o prêmio detle
met em exposição no escritório
entrevisto 3-° feira* de 9:00 às
12 horat Rua 13 de Maio n-°
191 Ed.MorcJacob 10-°andar
sola 1004.
5006225

de Âmbito

empresa

BALCONISTA PARA FARMACIA — Do sexo masculino,
com experiência e disponibilidade para trabalhar em qualquer horário. Fone 225-0830.
5006242

PRECISA-SE — Do costureira
com muita prática em corlo o
fones
costura.
Tratar
273 5878 o 224-0098.
5006212

DE AUTOMÓPINTOR
VEIS—Para
trabalhar
por
conta própria om sorviço pintura sintética nitro acrílico comprove oxporiôncia.Tralar
Tv.
Humaitá
n-°
terça-feira
2018 lado S.M Domproço.

5006312
PRECISA-SE
DE COSTUREIRA — Que lenha trabalhado om atelier e entenda do
máquina overlock,
paga-se
bem. Falar com Dulce 2° feira
lone 224-4005.
5006328
ELETROTÉCNICO —Precisase de tócnico nfvel médio com
experiência em instalação elétrica prediais o industriais. Tratar Av Conselheiro Furtado
1304.
5005284
INSPETOR DE VIGILANCIA — Precisa-se para admistão imediata. A empresa oferece: salário compatível com a ;
função, assistência módica, vale transporte, treinamento.
Exige-se formação militar o/ou
experiência comprovada, 2grau completo, habilitação para veiculo de pequeno porto e
moto. Os candidatos deverão
apresentar-se munido do toda
documentação no horário comercial na Trav. Dom Romualdo de Seixas, 767, Umarizal
próximo a Jerônimo Pimentel.
5005424
NISSEI
OU
JAPONÊS
—Maior de 21 anos sexo masculino ou feminino quo queira
trabalhar em cargo do confiança na área administativa. Seja
dinâmico e com vontade de
crescer na empresa. Enviar
currículo para caixa postal
688, com experiência de trabalho o escolaridade.

5005575
GERENTE P/LANCHONETE
— Necessitamos admitir com
experiência
no
ramo.
Apresentar-se a 15:00hs do
dia 02/05/89 o Av. Gov. José
Malcher 2377 munidos de curriculun vitae.

PRECISA-SE — De coslureira
piofissionnl pagamos ótimo salário Irotar na TV. padro outiquio 3482 lado A entre alcindo cacola olaura malcher qualquer horário
5005316

5005248
PRECISA-SE DE UMA SENHORA —Entre 28 a 30
anos que goste de criança para durmir no emprego. Tratar
telefone 229-4569 Dna Neilo
224-8536.

VENDEDOR EXTERNO —
P/lrabalhar c/produto p/postos
de gasolina o casa do auto peras. Carteira assinada c/um piso salarial + comissão e vale
Comparecer soIransporlo.
mento dia 02/05/89 no horário
comorcial na Av. Alto. Barroso
- Al. Mary Lucy n-°22 trazor todos os documentos. Bairro do
Souza px. a T. Bastos.
5006123

5005562
PRECISA-SE DE UMA COSTUREIRA — Profissional em
lycra. Tratar lone 222.6514.
5005602

j?,:.0" :¦}.*'*

LANTERNEIRO—Precisa-se
para admissão imediata do
lanternoiro que entenda de
pintura e que tenha experiôncia comprovada em carteira.
Interessados apresenta-se munidos de documentos na Av.
Alcindo Cacela n!2928. Esquina da Rua Conceição.
0005546
MARCENEIRO — Recrutamento sorviço geral de marconaria o fabricação de móveis
p/loja. Apresonlar-se com documentos p/teste na função no
horário comercial na Rua Manoel Barata c/Campos Sales n-ü
400, 4-° andar, falar c/Dr-°
Leila.
5004748

¦¦;.¦-*:.:
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MOTORISTA PARTICULAR
— Preciso com oxperiência mlnima de 02 anos om caríeira
fonos
Tratar
na função.
235-0403 e 235-0586, no horário
comercial
com
Sr.

Antônio.
5005446
OFERTA DE TRABALHO —
Inicio seu próprio negócio com
aponas 100 cruzados novos.
Visite J.R- Atacado de prata,
marcassita, folheado, zircono,
com mais do 600 modelos diforentes e com toda orientação
quo precisar para tornar-se um
revendedor (a) do sucosso fazendo seu dinheiro crescer.
Rua Santo Antônio 146 ao lado da Caixa Econômica.
0005194
OPERADOR DE EMPILHADEIRA — Estamos admitindo
3 operadores do ampilhadeira, com experiência mínima 2
anos comprovado om suas
CTPS, de preferência quo lenha trabalhado om indústria
de compensado, quo residam
em Icoaraci. Os interessados
compareção na Empresa Solvaplac, na Estrada do Maguari, 467, Icoaraci ao lado da
Empesca Norte.

5005245
ÓTIMA OPORTUNIDADE
— P/pessoa soxo feminino,
idade 23 a 35 anos, p/morar
com boa família e ajudar a cuidor de criança maior, pessoa
que não estude NCz80,00 +
C. assinada pede-se referências. Telelonar p/243-0219.
5002803
PINTOR — Precisa-se do um
quo tenha 2 anos de oxperíôncia comprovada em carteira.
Os interessados devem compa- !
recer à Rodovia do Coqueiro
1226 horário comorcial na 2?
feira (Motel Sagitário).
5005010
PINTORES E AJUDANTES
DE PINTORES — Admissão
imediata. Tenha trabalhado
em oficina do madeira c/experiência no emassamento e lixamenlo de móveis. Tratar Bernal
do Couto 126 próx. a Doca.
0004811
PRECISA DE PROMOTORA/VENDEDORAS —Estamos admitindo 5 promotoras/vendodoras para trabaIharem com produtos de cosméticos o lançamento om Belém
comissão do 40% trazer carteira de identidade o CPF. Seleção nos dias 02,03 de maio
das 15:00 às 18:00 Tv.Tiradentes 520 falar c/Sr? Irene.

PRECISA-SE
DE COSTUREIRA — Que lenha prática
em máquina Overlock. Tratar
Ed. Importadora conj. 301.
0005738
PRECISA-SE DE CONFEITEIRO — Para panificadora,
com experiência. Paga-so muito bem. Os interessados comparecer com documentos Avenída Josó Bonifácio, 870.
5005268
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PRECISA-SE DE MANICURE —Que entenda bem do oficio tratar Trav Benjamin Constant 1652 Salão Mini-corte a
partir do 3°foÍra.

5005431

PRECISA-SE DE MECÂNICO — Com experiência om todas as marcas de veículos. Tratar à rua Oliveira Bolo 126 loja 4.

5005582

PRECISA-SE DE UMA SENHORA — Entre 28 e 35
anos, para morar om casa de
familia, que goste de criança,
com documentos om ordem, salário a combinar. Tratar polo
lone 229-4569
5005330
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Não Percam.

OARÇON - MAITRE E GERENTE — Para restaurante
que tenham experiência em hotelt ou rettaurantot de catego*
enlrevisria. Comparecor
para
Ia na Av.Conselneiro Furtado
n-*627 trazendo foto e documentos
e
profissionais
referências.
0005683
PROFISSIONAIS DE VENDA — Empresa toleciona vendedores profissonais autãnomos, maiores de 21 anos, que
tenham boa aparência. Oferecemoi: ótimas comissões o prêmios por produtividade. Interestados deverão dirigir-se a
Rua Ô de Almeida, n-°491, loja 10 (galeria do Edifício Palacio do Rádio) centro, munidos
de documentos.
5005436

5005151
VENDEDOR TÉCNICO
Empresa comorcial
do ramo do equipamentos para maladouros, frigoríficos •
I entrepostos pesqueiros, precisa de vededores com experiencia em vendas técnicas. Comparecer com
Rua
documentos à
Cabral,
Veiga
914-Batista Campos,
entre 16 de Novembro o São Francisco.
0005317
SOLDADORES — Promok
Indústrias Mecânicas precisa
de soldadorot com experiência
comprovada de 3 anos paro
trabalhar em Castanhal. Interossados comparocor munidos
de documentos om nossa fábrica na BR 316, km 63, ao lado
da Exposição Agropecuária
de Castanhal.
5004731

VENDEDOR
(AS)
—Memória Computadores, a maior empresa de Informática
está ampliando seu
quadro de vendedores oferece: Treinamento especializado
plano de saúde refelcão salário mais comissão exige-se
V
grau completo idade
ató
3 0 anos.
Apresentar-se Gentil
554.
5005304

RADIO técnico AOMITESE — C/bastante prática p/trabalhar c/som om gorai inclusive
rádio o toca-fitas do vefculos
retirada acima de 500,00
T/Speed. Tv. 14 do Marco 785
c/Diogo Moia.

5005572
REVENDEDORAS E PRO—Confecções,
MOTORAS
jóias, perfumos etc. Comissão
ató 60% + vale transporte o +
brindes.
Rua Tiradentes
547/Quintino e Rui Barbosa.
dos 9:00 às 18hs de 2-° a 6°.
5005677
SERRALHEIRO DE ACABAMENTO — Em aço inoxidavel. Precoisa-se com urgência,
somana de 5 dias. Salário
compativel com a função, subsídio alimentação. T/na Acibel,
Pass. Mariano n-°485 Entroncomento
em frente
a
Cobanagem.
5003165
GUARDA DE SEGURANÇA
— Precisa-se
para residência
tenha documentos, carta
3ue
o recomendação de empresas
anteriores incluindo atestado
de antecedentes policia e sodal. Horário do trabalho das
22 hs às 6 da manhã. Tratar na
Doca de Souza Franco 978 Fono 222-7194
5005398
VENDEDORAS — Precisamos c/experiência em cosmélicos e perfumaria, o moda fntima vender diretamente a lojista e direto ao consumidor, boa
comissão. T/Palácio do Rádio
s/216.
0005240
LOJAS BELMINAS —Necessita urgente de um gerente
com experiência de confecções
falar com Sr. Lima no horário
comercial na Rua 13 de Maio
168.
5003524
VENDEDOR

—

precisamos

mente p/venda de produto original ao fácil venda, comissão
20%. T/Palácio do
Rádio
S/216.
0005241

w

VENDEDOR
PRECISA-SE
Dá-se preferência a autãnomo, p/trabalhar c/produto do
fácil aceitação, c/clientela já
feita. Paga-se fixo mais comissões. T/Av. Alcindo Cacela
2002 das 8:00 as 9:00hs.
5004726

\

VENDEDORAS
PERFUME
—Estamos solocionando, autonomas, p/venda produtos renome nacional linha c/oxeolonle aceitação o qualidade excelente ganho T/Sr. Sérgio tel
233-0947 horário comercial.
5000031

MECÂNICO DIESEL ALFA ROMEO — Construtora
Ipu admite
pfobra em Barcarena
- Alojamento, transporte e refeição gratuitos.
Interessados
comparecer setor de
recrutamento da SADE no alojamento N2
da Vila dos Cabanos Barcarena.
5003444
MÉDICO (A) — Nova Belém
consultório seleciona urgente
p/trabalhar próx Belón gralificação transporte alimentação
residência T/frutuoso Guimarães 599 I. 224.5092
Sr.
Vilhena.
5006082

CADELEREIARLINDA
RA—Tem para homom aplique do cabola tipo rabinho Antonio Baena 758 c/ 2 enlre Almirante o l^dozembro.
5005681

O.QIIE
VOCÊ QUER
TEM NA
CONFER

AULAS PARTICULARES —
De Química, Fisica, Matamática, Biologia o Língua Parti.guosa, Dr Moraes 115 Fone
222-5803
5005269

paredex ji
TINTA
».PAREDEX
L" 72V*

Witm galão
N«700

Promoção até 30/04

[JE

CONFER

'

Materiais de Construção
Av. Senador Lemos, 734
Fone: 223-8111

FILIGRANAS
PRESENTES
Comunico seus clientes de seu
grande estoque de praia 950 com
50% de desconto. Rua Boavenlura da Silva, 376, loja-6.

SERVIÇOS
PROFISSIONAIS:

FALE INGLÊS—Em 1 ano direc p/possoas s/lompo hor fiexiv mél de ensino oxclus 7 alunos p/aula no máx mal dido
cedid ao aluno cert de intorp
da ling ing enlrov c/Sandra
p/f/2283202 l/dias man lard
noit
5001-449

LECIONA-SE PARTICULAR
— Física o Matemática para 2-°
Grau e voslibulor. Fone:
222.1170.
5005576
MARJORE CHOCOLATE —
3-° feira manhã: coração de
chocholate
e sous filhotesmontagem do bijouterias. Tarde: ramalheto do rosas om
chocholate-brindos om sabonetes pintado. 4-a foira manhã:
da mamãe om
porta jóia
chocholale-porta jóia em aosso. Tarde: quadro em choenolate dama anliga-brindes em
cerâmica branca. 5-a feira manhã: coração marmorizadoaprondu a fazer sachê. Tarde:
flor de sabonete-broche de
massa. 6-afeira manhã: pirulito
decorado-espelho
porsonalizado. Tarde: bombons: rogional, sonho de valsa, castanha
de caju e prestígio. Recheados:
de licor o de queijo. Sábado
manhã:
flor de sabonetesalame de cupuaçu-aulas exIras.
Tamoios,
1664,
fone
224-8234.

5005479

AVISO

MARJORIE
CHOCOLATE
Programação para o Dia
das Mãos dia 2 às 9 hrs Bouquet de cereja rosa em chocolate para presentear sua mãe,
às 15 hs lindas e decorativas
rosas de caramelos para enfeitar suas tortas e bolos, às 16 hs
rosas e arranjos em sabonete
dia 03 às 9 hs prestigio shokito
e lollo, às 15 hs belissima cesta
do folha de hóstia e chocolate
com flores de chocolate plastificado, às 16 hs aula de gesso
bailarina dama antiga e portajóia, dia 04 às 9 hs sonho de
valsa sonho de amor e sonho
de víena, às 15 hs rosas porceIonizadas, às 16 horas brindes
em sabonetes, dia 05 às 9 hs
ramalholo de botão do rosa em
chocolate, às 15 hs belíssimo
bolo vitral, 16 hs brindes em
parafina, dia 06 às 9 hs brochêts do resina com os seus brilhos e suas transparências, às
15 hs vocô sempre quis aprender a fazer caixas em cartonagens renda em cetim? então
aproveite estamos proporcionando esta aula inédita. Visite
nossas lojas o consulte nossas
aulas extras.
Av Braz de
Aguiar 135 e rua dos Tamoios
1664. Fono 224-8234.
5005606

Convocamos os funcionarios Jean Guilherme dos S. Fernandes e Cilene do Socorro
Lobato a comparecerem aos
seus postos de serviços no prazo de 48 horas sob pena de
desligamento com justa causa.
Megawott Eng. Ltda

VIAGEM À
FOZ DO IGUAÇU
Salda 05/05/89 Bela Hori.
zonto, São Paulo, Foz do Iguaçu (Paraguai o Argentina),
ônibus de luxo com ar condidonado, vídoo cassete, etc... hotel
3 estrelas. Informação polo fonu: 229-1219.

LAJES
PRÉ-FABRICADAS
Continua a granda promoção
de 89, aproveitem enquanto os
preços estão congelados em 3 pagamentos som juros. Doinos total
assistência técnica gratuita. Orçamento sem compromisso. Qualquer
horário, inclusive sábado, domingo e feriados. Fone: 227.0817.

MATEMÁTICA A DOMICILIO — De 5-"a 8-°série. Contalos 227.1293 com Deney.

5005305
MATEMÁTICA E PORTUGUES —-Leciona-se em sua
casa para todas as séries. Tratar pelo lone 223-0383 com
Walmir.
5005410

ÍBpremoi
LAJES PRÉ-MOLDADAS
TUBOS DE CONCRETO
MOIRÕES PARA CERCA
BLOKRETS
CAIXAS P/AR COND.

MATEMÁTICA FINANCEIRA —Ministrador Dr.Ruy Sizo
=pós
graduado na Fundação
Gotúlio Vargas período de 15
" 31/05 local Centhur horário
de 19:00 ôs 22:00 hs
garga
horário 40h/a Promoção Centro de Estudos Matemáticos.
Fone 222-6076 e 2247847

FONES: 235-1831
235-2372

PAI OSMAR

5005425

Atende

5005300
PRECISA-SE DE EMISSORA DE BILHETES — Experiência de no minimo 2 anos.
Tratar ò rua Oliveira Belo 126
loja 4.
5005579

am
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Seus sócios para
participarem de um domingo de lazer, com música ao vivo no dia
07/05/89 na BR-316.
Rua Olinto Meira 120.

PRECISA-SE DE ELETRICISTA — De vefculos o maquinas.
Tratar na Quintino Bocaiúva
1210 ao lado da Embratel,
com o Sr. Cecilio.

M

W^\&03&&^*l*^*%AAw^/

PRECISAMOS — De moços
para sorviços de domoslração
do produto om supormercado
procurar no endoreço Trav,
1417 entre
Castelo Branco
Gentil e Conselheiro lórroo no
horário comorcial.

FREECARD CONVIDA

5003871 I de 2 bem relacionados social-
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Belém, domingo, 30 de abril de 1989

EDUCAÇÃO
E CURSOS
CURSOS— Aux. escritório e
administração
contabilidade;
de pessoal; e secretariado e
recepção. NCz 15.000. Inicio
novas turmas 3° feira 2 maio.
OPEC, Quintino, 1185, Irente
Embratel. Matríc. aberta
5004722
DIA DAS MÃES —Para presentear sua mãe ou esposa
uma boa sugostãoo uma biblia
ilustrada,
tamanho
familia
29x22cm, católica, pagínação
dourada, NCr32,00. Vondo
também bost-sellers de Agalha
Christie, Sidncy Sheldon, Roberl Ludlum e outros romances
a preços de ocasião, falar com
Débora ou Iria 228-3926.

5005573

EQUIPE DE PROFESSORES
— Leciona Português Maternalica Inglês Química Física Goo°e 2°Graus.
grafia nistória p/l
Lecionamos também p/concursos.
Tratar
fone
pelo
222-3017 com a Prol? M-° do
Céu.
5005005
ESCOLA TÉCNICA PREPARATÚRIO — Últimas vagas.
Inscrições abertas no Curso
Acadêmico, aulas do 2- a 6excelentes professores, resolução dos últimos tostes da
E.T.F.Pa. 12 anos de tradição.
Sua matrícula é certeza de
aprovação. Av. Senador Lemos 1437 ou p/l/222-9438.
0004820

CHURICOS
CHOCOLATE
— Aceitamos encomendas de
bombons recheados de todos
os tipos, pirulitos decorados in- fantis e de Sobremesas variadas. Damos cursos. Maiores in(ormações pelo lei. 231-6442,
falar com Dariana.
5004760

ASSESSORAMENTO
PEDAGÓGICO
COMPLETO—Orientação para elaboração do monografias, teses,
trabalhos acadêmicos em geral, planos, projetos etc. Dalilografia de trabalhos diversos.Aulas particulares para 1"
2-°e 3-°graus. Seminários, paInsiras. Vendas de livros didáticos (inclusive para vestibular)
enciclopédias e diversos.Falar
com Professor
Luiz
fone
226-4258 qualquer horário inclusive sábados domingos e
feriados.
5003803
ANALISE FINANCEIRA DE
INVESTIMENTO —MinistraJor Dr. Ruy Sizo pós
graduaJo na Fundação GetúTto Varjas período de 01 a 16/06 lo:al Centhur horário de 19:00
bi 22:00 hs garga horária
¦iOh/o. Promoção Centro de
Estudos Matemáticos.
Fone
2226076 e 2247847
5005428

CURSOS DE PLANTAS DESIDRATADAS —Brindes de
gesso e parafina laços e travessa infantil e leques para ornamentação. Falar com Rosa»,
gola polo telefono 229-3197
pela parte da tarde.
5005406
CURSO
DE MANECfllIM
PROFISSIONAL—Estão
abertas as inscrições para o
curso de manequim profissional da Promove-Prom. e Prod.
Ltda. Vagas limitadas. Infor.
Shoping
p/fone 226-2403.
São üra/, sala 29.

5005314
CURSO EXCLUSIVO CB —
Somonle para ároa de Ciôncias Biológicas, últimas vagas.
Dr Moraes 115 ao lado da Telepará entre Nazaré o Braz de
Aguiar. Fone 222-5803

diariamente
com jogos de búzio, mão
de cartas e fazendo qualquer tipo de trabalho no
cunho espiritual. Rua Sidoral, 102, Rodovia Augusto
Montenegro em frenle à Fábríca Leal.

SERVIÇO AUTORIZADO

SAfÊYO
PECAS t ACESSOIIOS OÍIGINAJS.
CONSERTOS DE TELEVISORES
E APARELHOS DE SOM
COM GARANTIA

TELEFAX
DISCOREL LTDA.
Av Duque de Caxias, 1288
Fones: 226-3561 e ?2&-l(H7

PEDAGOGA — Estamos selecionando admínistradora/supervisora escolar com experiência profissional no mínimo
de 2 anos. Contata na Rodovia
do Coqueiro, km 02, n-°1720.
5004527
TÉCNICA DA ORATÓRIA
—Ministrador Dr Álvaro Paes
do Nascimento período de 08
a 12.05 horário
19:00 às
22:00 local Cenlhur. Garga
Oraria 20h/a reservas no Cem,
fone 222-6076 e .2247847.
Promoção Centro de Estudos
Matemáticos
5005491
CURSO DE COMUNICA— LinE
EXPRESSÃO
ÇAO
gua portuguesa, literatura, interprelação de texto e rodação, professora Rita de Cássia.
Dr Moraes 115 ao lado da Te'epará. Fone 222-5803
5005271

5005272
CURSO PARA O DIA DAS
MÃES —Ensina-se a fazer dama antiga leques porta jóias
espelhos docorados abajour
etc. Tralar Av José Bonifácio
1045 entre Gentil o Conselheij rolone 229-6041.
5003898
CURSO TÉCNICO DE CORTE COSTURA
E PLISSfe—Curso de corto costura e
plisse. Faça sua inscrição. Tv
14 de Março
2095
fone
222-0219 Inicio 08/05/89.

'^^^ffOM0ÇÃÕ'~D£^JjO
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40% AVISTA-3 VEZES

S/J.

233-283'
TOLDOS

COBERFLEX

0005233
CURSO — De Violõo, Guilorra. Piano, Órgão, Cavaquinho. Bandolim, Banjo, C/Baixo. 6 moses. Garantia, aula individual. End. Rua Oliveira Belo n° 494-Umarizal Professor
Reginaldo Cruz.
0005092
COMPUTAÇÃO —Aproveite
oportunidade, A CPC- Imformática p/preenchimento devagas no curso de progamação.
oferece 40% de dose. em suas
mensalidades no ato da matricuia. Inicio 02 e 05/05/89.
.Promoção válida 05/05/89.
R. Ô de Almeida, 628 (enl/Assis de Vasconcelos e Frei Gil).
0004949
CURSO DE COMUNICAÇAO E EXPRESSÃO — linqua Portuquêsa, Literatura e
Redação. Inicio 2 de Maio.
Melhores informações no Curso Acadêmico
fones
pelos
229-7867 ou 222-9438 Prol.
Miranda.
0004819

FONE

226 96 57

MEDICAMENTOS
PELO
TELEFONE?
USEO

DROGAFONE

LIGUE

223-9611

FALE INGLÊS EM 9 MESES
Método fascinante c/lealro,
música, turmas de 7 alunos, horário flexível e material didático sedido ao aluno após sua
matricula. Faça sua matricula
ainda hoje, poüs dispomos drP
pouquíssimas vagas e se você
deixar p/amanhã podo não
ligue
conseguir,
p/Edson
223.0638.
5006263
MARJORIE
CHOCOLATE
3-afeÍra manhã: coração de
chocolate
o seus filhotesmontagem de bijouterias. Tarde: ramalholo de rosas em
chocolate-brindes em sabonetes pintado. 4? feira manhã:
da mamãe
em
porta jóia
chocolate-porta jóia em gêsso.
em
chocolate
Tarde: quadro
dama antiga-brindes em ceramica branca. 5-a feira manhã:
coração
marmorizadoaprenda a fazer sachê. Tarde:
flor de sabonete-broche de
massa. 6-°feira manhã: pirulito
decorado-espelho
porsonalizado. Tarde: bombons: regional, sonho de valsa, castanha
de caju e prestigio. Recheados:
de licor o de queijo. Sábado
manhã:
flor
de sabonetesalame de cupuaçu-aulas extrás.
Tamoios,
1664,
fone
224-8234.
5006331
SARGENTO DO EXERCITO—preparamos candidatos
para o referido concurso. Turmas manhã, tarde e noite, de
segunda à sexta-feira. Turmas
especiais: sábado e domingo.
Inlcio:02/0589.
Malrlcula:MCz20.00,
mensalidade:
NCz20,00. Curso Ceres P. Eutíquio 11B4, próx. à Mesbla.
0005922

SISTEMA INTERLACE
ELIMINE A CALVICE
(unissex)

LANÇAMENTO INÉDITO

i

INTERLACE BELÉM
Trri apmaê 30d/ai vbcêrecupara o»cobmh* perdido», Swn »»r
tratamento, peruca OU lmplonÍ9.
A INTERLACE, com prática no
ramo há 20 anoê em S. Paufo. n pera por Voe* em nos jii filiai d «
Mim,
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PREMOLDADOS
Vendas artefatos concreto, lajota
sextavada tipo blokete, lajota articulada
intertravada,
muros
préfabricados, mourões p/cerca, combogois. Trav. Barão Triunfo 3328, fone
228-2737.
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MET. PINOQUIO
Fábrica: Esa. de Alumínio, Box p/banheiro, grades
de proteção, balcão, vitrines, divisórias, grado de ferro simples e trabalhada, sanfonas, balancins, porta de
enrolar.
Tudo pelo menor preço da praça, u visla ou em 2
pagtos s/entrada, consulte nossos preços pelo fone:
229-0425.
Trav. Vilhena, 49 (T. Firme)

PERFUMARIA
Empresa de renome nacional no ramo perfumaria,
instalando-se agora, também, na região Morto, está selecionando pessoa s/em presas interessadas no abertura de
lojas exclusivas de sua marca, pelo sistema de franquia,
e/ou p/comercialização de sua linha (130 produtos) em lo{as ofcu boutiquos, em Belém, Macapá, Manaus e São Luis,
além do interior desses Estados. Conlalos (091) 233-0947,
horário comercial, c/Sr. Sérgio.

OFERTAS
DA SEMANA
Válidas aro dia 1305 89

CREMOGEMA 48/200 Gr.
12.50
FÓSFORO MOÇA Pacote
4,80
MARGARINA VEGETAL
PRIMORINA 24/250 Gr.
8.10
DETERGENTE PINHO SOL
24/200 Ml. 8.00
PAPEL HIGIÊNICO ,.
CINELÂNDIA.
50/35 Ml. 8,00
SABÃO EM PÓ OMO
24/400 Gr. 17.50
SARDINHA OCEANO
50/135 Gr. 22.80
TATUZINHO CX./12 6.50
ARAME MOTTO 500
Mt. 30.00
GRAMPO MOTTO
GALVANIZAD01/9Kg. 0,99

Comercial
vcacrâmenta
_fass,'S3o José Fone: 233-3062.

TOLDOS
DO NORTE
COMUNS E AUTOMÁTICOS
ABRIGOS PARA CARROS.

-Peça orçamento™
sem compromisso.

222-6487

Inrieirfc
Mais. Const. Lida.
Onde o preço é mais barato.
Av. Gentil Bittencourt 1584
(entre 14 de Março/Alcindo)

CHAMAMOS
O sr. Luiz Luciano Félix
Moreira, portador da C.T.P.S.
n-° 02507, série 00010 Pará
a reassumir sua função den*
tro do prazo de 3 dias a contar desta data, sob pena de
abandono de emprego, de
acordo c/o artigo 462 da CLT,
Marmobraz lida

STILLO'S
RECEPÇÕES
#

O melhor bufett para suas festefs pelo menor
comprove,
Preço,
one 229-1304

VENHA APRENDER FLORES —-Em cetim o organdim
para ornamentação de casa e
adorno pessoal málricula na 9
2392
fone
de Janeiro
229-4250.
5006325

ENSINA-SE —A fazer lindos
bordados em sapatilhas. Tralar lone 229.1779.
5006393

ACEITA-SE ENCOMENDAS
— De docinhos o salgadinhos,
bolos confeilados e sobramosas. Brindes em chocolate, gêsso, parafina, massa, isopor e
tola. Encomondas pelo fone
227-1859 com Anele.
5006282
AULAS DE REFORÇO —
Matemática, Português, Qufmíca. Física, Inglês e Redação.
Curso Ceres P. Eutíquio 1 184
próx. à Mesbla.

0005921
CABO
DA AERONAUTICA—Preparamos candidatos
o
curso
de formação de
para
Cabos da Aeronáutica. Turma
A: 19:30-22:00 (2-° o o-"), Turma B:sábado e domingo. Inicio:08/05/89.
Malrlcula:NCzl5,00,
mensalidado:
NCzl5,00. Curso Cores P. Eulíquio 1104, px. à Mesbla.
0005924
CURSO DE CULINÁRIA —
Reinicio do Curso- 5-feíra dia 4
ài 14hs, com aula extra (3 receilas novas para o Dia das
Mãos). Salada Rosada, Rosca
Salgada e Bolo de Chocolate
Majestoso. Iscrição a partir de
hoje pelo lone 223-3774.
0005881
CURSO DE TRANCAS —
Faço 18 tipos do trancas com
penteado, especialização no
Rio do Janeiro, período 02 ò
12 de Moio. Fone 231-6475
Adelcina
5006332
CURSO DE TRANCAS
EM'baianos.
BUTIDAS —Estilo
Informações
fone
polo
2268136.
5006370
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO —Curso de vendas,
curso do secretariado, curso
básico do português, curso du
redação, reforço de português
Vagas
(1-° e 2° grnus).
limitadas* aulas manhã, tarde,
noito. Informações e inscrições,
rua Diogo Móia n-°1271 entre
Alcindo Cacola o 9 de Janeiro.
0005932

MEDICINA
E SAÚDE
ATENDIMENTO PSICOLOGICO —A domicilio, tratafon«
monto à combinar
223-1096.
0005973

ASSESSORIA
JURÍDICA
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA — Causas cíveis e trabaIhistas venda e aluguel de imó*
veis cobranças o geral T/Esc
Trav. Soares Carneiro, 370
Municipalidade
próximo
f/2240210 qualquer horo a
dia.
5005366

OU VOCÊ APROVEITA ESTE BARATO OU NUNCA MAIS...
PREÇOS ARRASADORES SÓ NA

FERMACO
VAREJO E ATACADO-ENTREGA NA OBRA
MATRIZ: Av Almirante Barroso, 2732
Fone: 226-1897-Marco
FILIAL Rua Betania, 53-Fone. 231-3254-Bengui
FILIAL. Cidade Nova IV WE 38, 142-Coqueiro
o FILIAL. Av. Dr. Freitas, 721-A
Sacramenta-Fone. 233-4055

7,50_Por-—6,50
• TINTA CORALAR GALÃO VARIAS CORES: De
32,00
46,00
• TINTA CORALAR LATÃO 18 LITROS*
65.00
i VASO SANITÁRIO BRANCO,
83,00
3,00
4\30
TUBO HIDRÁULICO (JS) 6 m. x 20 mm
3,80
TUBO HIDRÁULICO (JS) 6 m. x 25 mm
5^0
TUBO PARA ESGOTO 6 m. x 40 mm
4,80
9,20
TUBO PARA ESGOTO 6 m. x 50 mm.
12,20
7.50
TUBO PARA ESGOTO 6 m. x 75 mm.
18,70\
. 11,50
PARA
ESGOTO
TUBO
6 m. x 100 mm
15,90
23,00
TUBO PARA ESGOTO 6 m. x 150 mm
H6.00J
.30,00
TELHA IMBRALIT2,44x 50 cm
4,00
4,80
CUMIEIRA ARTICULAVEL ( PAR I
1,90
1,50

O LIBERAL

IO CLASSIFICADOS

SERYIÇOS
PROFISSIOHAIS:

CORRETAGEM GANHE DlNHEIRO—Sm nonhum vínculo empregando om cada nogácio Indicado por você lho gralificamos cm 50,00 a 200,00
clncoenta a duzentos cruzado*
novos basta você m telefonar
ou passar conosco indicar
quem quar comprar ou vonder
aulomoveiiaçoes d clt.lt» linha
tolofone guardamos sigilo com
o sou nomo Aulo Gil Matriz
Gllborto Trov Frei Gil Vila Nova 249 Cenlro 2233351 Ligue
'*

POÇO ARTESIANO — Se o
sou problema é água falo conoico, capital o Interior. Sorviço rápido o garantido. Fono
235.2092.

ASSESSORIA
JURÍDICA

5004384

DELEM CENTRAL DE COBRANCAS—Cobramos para
lojas, boutiquos, bancos o par*
ticulnros. Cnoques, promlssórias, duplicatas, aluguel. Rua
Padre Prudéncio 61 Sala 505.
F/241-1308.

IMPOSTO DE RENDA —
Fazemos sou Imposto de Renda Pessoa Física ao menor preço. Aproveite o prazo para
não pagar com multa. Fono
223-1891.
5006238

0005557
CARTEIRA DE COBRANÇA
ESPECIALIZADA—Há + do
20anoi efetuando c/rapidez e
segurança a cobrança de promiísórias cheques s/fundo duplicatas aluguéis condomínios
e outros títulos de crédito.Tr/Esc.Haroldo
Fornandei
R/28 Set 269/207 f/2236272
C/J6
5005760

GESSO — Executo qualquer
sorviço em gosso: Forro, rebaixamentos, remendos, etc. Em
aptos, casas e escritórios. Sorviço garantido. Recados p/Batittafone 241.3022.
5006205
GRAVAÇÕES EM VlDEO
—Colação do grau, casamento, 15 anos, aniversário infantis e filmagens em geral. Fone
225-2435 Jorge Mlleo.

CONSÓRCIO — Aumento
do n-udo prestações ou devolucão ds prestações já pagas.
Devolução do empréstimo
compulsório sobre compra do
veículos novos. Reclamações
trabalhistas. Tratar com Dr.
fone
Anlonio
Cunha,
225-3011.
0005690

5006384

wo

DIREITO DA FAMÍLIA —
Inventários, separações amigáveis ou judiciais divórcios,
etc. Abrangendo proposituras
de ações, defesas e recursos.
T/Escritório Haroldo Fernandes 28 de Setembro 269 conj.
207 tel: 223-6272 C/J6.
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0005813

PARTICULAR
DETETIVE
ESPECIALIZADOS — Em
case» do infídelidade conjugai
desaparecidas roubos
ppisoas
«dmlniitrativos duvidas soguranços acompanhamentos
Bip-B-560 c/AnT/2242121
drade Q.hora.
5006029
FESTA
SUA
FILMAMOS
—Com qualidade, equipam ontos modernos, coros perfeitas,
efeitos ospociaiso, entrevista
aos convidados o muita arte e
Padrão Rode
criatividade.
Globo. Cuidado com as filmagens borradas quo existe por
aí. Conheço o nosso estúdio e
comprove a nossa qualidade.
Falar com Cristina 225-2337
ou 222-5120.
5005451
SERVIÇOS EM PISCINA —
Fazemos serviços om geral.
Tratamento do choque, dosagem do cloro, PH, material filtrantootc... Falar com Sr. Marceio fone 226-9917.
0005405

UTILIDADES
PABA
0 LAR:

5005757

DECORAÇÃO
SERVIÇOS
DIVERSOS

DECORATIABT-JOURS
VOS —Ótimo prosonto para o
Dia das Mãos. Preço promoArtigo Importado.
cionais.
Venda a Varqjo o alocado.
Irtf.p/fon- 231-5123.
5005696

SHARP —Técnico especial!zado na própria fábrica em
equipamento de TVs e som.
Atendemos á domicílio inclusive sábado domingo e feriado.
Damos garantia de sorviço,
usamos peças origianis. Não
cobramos visitas. Telefone
2430241.
5005646

SERVIÇOS
PARA 0 LAR

TRANSPORTE ESCOLAR —
Transporte seu filho p/escola,
dança o etc. C/conforto e segurança. Tratar Tia Conceiçâolone 229.1041.
5005241

PINTA-SE — Casa e apartomento, faz-se oncanação de
água e qualquer tipo de serviço. Inclusive sábado e domingo. Telefone 229.8536, falar
com Sr. Carlos.
0005626

i,S5sí^3£iui»_i

SERVIÇOS URGENTES —
Desentupimentos pias vaso esgoto válvulas hidras telhados
infiltrações pintura limpeza de
fachadas de lojas residências
com máquinas lava jato orçamanto grátis chamar polo fone
224-2022 Bip 824 Cláudia
Nery.
5005631
DE
MAQUINA
—Conserto em sua
técnico
treinado
por
zado no produto
com longo tempo do
cia fone 228-1054.

LAVAR
residência
o especiliBrastemp
oxpertên-

0005291
VENDE-SE CAMA DE CASAL—Estilo colonial alto rolevo trabalhada e torneada em
angelim podra 3.5cm do largura e lOxlOcm o balaosto lateral,criado,cadoiras e outros do
mesmo estilo
sem uso
Tel.2251134
5001031

APROVEITE —Trilho p/cortina a NCz 5,00 motro colocado
e secador de roupa de teto e
parede a NCz 20,00 colocado
fazemos cortino sob medido
fazemos serviço de box p/banheiro 229-8536 229-1738.
0005480
BRILHO TACO — Executamos serviços de raspagem, enceramento, vitrificação do tacos, tábuas etc. Orçamento
tem compromisso.
Fone
229-1718
5005502
CONSERTA-SE NA HORA
— Radio arnplificador
gravador aparelho 3 em 1 lape-dek
walk-man o som em geral orçamento s/compromisso duvidamos quom conserte mais barato Speed-som 14 de Março
785 c/Diogo Moia horário direto f/241-1519.

5005558

hoje em diante quandc
De ò seu interesse for portas,
fale com' a Casa das Portas.
Portas de madeiras nobres
trabalhadas e feitas sob medida
e ainda caixilhos e janelas.
Serviço completo: assentamos, polimos e enverriizamos.

BATA NA "compromisso.
PORTA CERTA

iS^^U

Visitas sem
Show..RoomfF.228-3622
Av. Domingos Marreiros, 1932.

®XENDENCIA
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

OS MELHORES PRODUTOS ESTÃO AQUI:
METAIS SANITÁRIOS: RIO:
SOMMER MULTIPISO: CARPETES;
BANHEIRAS MULTIMAX
C/HIDROMASSAGEM
TUBO PVC EXTRUSÃO
_$______
ESGOTO-3 MS
____T_P_l_.
•
Qualioade em carpetes
TENDÊNCIA
6 LOJAS BEM NO SEU CAMINHO.

CONSERTA-SE NA HORA
— Som om
geral qualquer
marca ou tamanho do mais
simples ao sofisticado colocamos s/aparelho usado om estado de novo damos garantia do
serviço orçamento s/compromisso duvidamos quem conserte mais barato. Spood-som tv.
14 do Março 785 c/Diogo
Mola 1/241-1519
horário
direto
5005568
CONSERTAMOS —Todos as
marcas atendemos todos os
Bairros Tv.
a côres-video
gamo-vidoo V.7- 3 om 1 não cabromos visita garantia 60 dias
Oliveira Belo esquina 14 de
Março tel 241-2301.
0005536
ELETRÔNICA ORION
Consertamos tv o som Sharp
Philco Philips National Toshiba
não cobramos s/visita atendemos à domicílio pelo fono
2297420 Av Celso Malcher
246 compramos seu tv no
estado.

5005283
EMPALHA-SE
CADEIRAS
— Espelho de cama ou
qualquer objeto de palhinha polimos móveis p/menor preço orçamonto grátis atendo a domicílio dou referências. Falar c/o
tr Raimundo f/2267492
qualquorhora

STEPLESS CONTROL TURBO
0 CONTROLADOR DE TENSÃO DEFINITIVO
O Stepless Control Turbo destina-se o equipamentos como computadores
(possui três saídas para micro, impressora e vídeo), máquinas de telex, escrever, autenticadoras, copiadoras, etc. Dotado de um exclusivo sistema de
proleção, desliga automaticamente seu aparelho quando há uma sub ou
sobrecarga. Leve, compacto e silencioso, se incorpora a qualquer ambiente.
Oferta de lançamento: NCzS 280,00. Conheça também nossa linha de estabilizadores e no-breaks. Burle Co. Rep; Ltda. Av. Gen. Deodoro, 877/208 aitos do Sup. Formosa.

CONSERTO E LIMPEZA DE
AR
CONDICIONAbebedouro
DO—Geladeira
contrai prosdócimo oxeculamos serviço no local damos garantla Dallfran Refrigeração
231*3623 anoto asle número
na sua agenda.
5006261
MATITTE-DIJON — Revenda roupas Mntiitu-Dijon com
excelente lucro. Roupa para
ela o olo direto da fábrica.
e
AEM lone 224-7551
222-6765 (plantio).
0006083

ANTIGÜIDADES
E ARTES
ANTIGÜIDADES—Comprase objetos de arte antigosadornos em latãõ bronze prata louça cristais opalina coramica,
torracota.Compra-se
também quadros tapetes lustros moedas o máveis. Visita a
domicílio Tv. Campos Sales,
570 2224018e2234282.
0005880

FESTAS,
ANIMAÇÃO E
ALIMENTAÇÃO
ALUOAMOS OU
FAZEMOS
DECORAÇÃO—De
festas ou aniversários. Tratar
fone 223-8999
5006230
CARANGUEJO TIRADO
—Em pacotes de um
quilo
NCz7,00. Podidos por oncoe
Fono 224-7551
mondas.
2226765 (plantão).
0006067
CHOCOLATE VAL —Embalagens decorativas, chocolates
recheados, infantis e figuras
criações inéditas. Av. Bráz de
Aguiar 707/apto 207 fones
2247551
e 222-6765
(plantão)
0006064
MARMIFORNECEMOS
TAS — E aceitamos oncomondas para festas. Tratar fono
223-8999
5006228
MARMITAS
CASEIRAS—ótimas refeições, excelente paladar. pratos variados, higiene 100%. De 2-" a
Domingo. P/firmas e residencias, aos Domingos pratos ospeciais. Fazemos entrega Gentil 1213 f/224.7407
5006190
OFERECEMOS REFEIÇÕES
—Paladar caseiro entregamos
á domicílio melhores informações pelo fone 229-4250.
5006323

BALÕES
PERSONALIZADOS —Imprimimos em balões
fotos e nomos de aniversariantes J também logotipos de empresas Rua dos Pariquis n-°152
ontre Roberto Camelier e Honório tel/222-6064.
5003831
DELICIA DE SOBREMESA
OFERECE—Toca da Felicidode tortas geladas peru á Calífornia sanduíche americano etc
Aceita-se encomenda para fostas e aniversário 14 de Março
1832 fale c/Denny F/2292724
0005795
—
FALTA
DE CARNE?
Vendem-se marrecos de Rouen
o marrecos de Pequim vivos e
na postura, por NCz 3,50 llcg
fone 227-0950, Siqueira Mendes 1001
leoaraci, horário
comercial.
0005399
FESTAS INFANTIS — Temos: turma da mônica, ursinhos carinhosos,
he-man,
thander-cats, rombo, a festa
do palhaço, changeman e outros, Temos palahaços, mágicos, fazemos sua festa completa com docinhos, saladinhos,
tortas preço ótimo. Rua 28 de
Setembro, 404 223-3627, decoramos o alugamos.
5002091
FORNECE-SE MARMITA A
DOMICILIO — Tralar p/fone
222-8959 ou Caripunas 1726.
0004858
LICOR DE FRUTAS REGIONAIS—Produtos
artesanal:
Açaí, cupuaçu, ameixa, bacuri, maracujá, abacaxi, tangeri-'
na, tamarino, jenipapo, graviola, coco, murucl, taperebá,
abricó, caju, araçá. Vocô encontra na rua Boaventura da
Silva 1207 enlro 14 de Março
e Al.Cacela f/222-9972 e ria
Trav.Humaitá 1259 casa 37,
entre Marquês e Visconde
F/226-9565.
5005022

ANIMAIS
E PLANTAS
VENDE-SE 3 CADELINHAS
— Fila brasileiro e 1 cadolinha
dalmata 40 dias de nascida.
Tratar pelo fone 226-8427
5005628
VENDE-SE CACHORRO
RAÇA PINCHER — Tratar»
pelo fone 231-2056.
5005293
VENDE-SE UM SUÍNO —
De 18 meses reprodutor da
marca Durox pesa aproximadamonto de 300 a 350 quilos
ondereço: Passagem do Rosario n? 255 entre Estrada do
Matadouro o Furo do Maguary (leoaraci). Tratar com o
Senhor Durval mas conhecido
como (Jibála).

QUEM QUER BOCA VAI À ROMA

ROMA
ROSSY MATERIAIS DE ACABAMENTO LTDA.

Rua Cristóvão Colombo, 114 - ICOARACI Fones: 227-2626 e 227-2637

I
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c.Aes dog alemAo —
Vende-so filhotes c/3 motas raca pura. Tratar a Av Nazaré
759 c/Largo do Rudondo fono
241.2230.
5005388
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CAO DE GUARDA —Compro Pastor ou Doberman raça
pura idado 3 a 6 mesos. Tratar
Charles 225-2001 horário comercial
ou 222-3035
residência.

5005465
CAO PINCHE — Vende-se
com 40 dioi. Tratar pelo telefone 231-3694.
5005455
DOGUE ALEMÃO — Ê ótimo companheiro o excelente
Venda de filholos pelo
one 2227119. Pois com pedifguarda.
grae, procedentes do canil
Hannover's Imperial do Sõo
Bernardo do Campo S.P. Excelente oportunidade para vo*
cè adquirir um cão da melhor
linhagem.
0005301
OVINOS —Vende-se um rebanho, mestiço das raças Morada Nova o Santa Inôs, composto de 76 animais. Tratar
pelo telefone 228-3460 ou
226-3523.
5000946
TOCA DO COELHO — Vendemos coelhos das raças california,
chinchila, borboleta,
nova zelândia. Temos gaiolas
p/qualquer quantidade. Conj.
Mediei II, Rua Prainha 124,
Marambaia. F/226.4823.
5000430
—
FILHOTES
PINCHER
Vendo filhotes machos negros
NCz
com 45
dias, valor
120,00. Tralar 229-8326.
5006152
VENDE-SE — 2 louros roca
cimelal e holandês. Ver e Iratar Estrada da Vigia, Km 5.
5006171
VENDE-SE — Lindas éguas
raça manga larga. Ver e tratar
Estrada da Vigia, 5006172
Km 5.

CINE, FOTO
ES0M
FILMAGEMCASAMENTOS— 15
anos,festa de debutantss,anivorsario rocopçõos,ropotagons
em família ele. contatos: Rito
(229-323 1) Álvaro
Chame e gen(241-4206)
te,chame. Você vai gostar do
nosso trabalho.

5002331

FILMAGENS VHS — Casamonto, aniversário, eventos sociais, culturais ou esportivos.
Trotar
c/Hélio
p/f ono
229.0904.
5005373
MAQUINA
FOTOGRAFICA CANON AE-1 — Profissional vendo em estado de nova na caixa com pouco uso máquina fotográfica Canon AE-1
profissional eletrônica e mocanica equipada com duas lentos
sendo 55 milímetros o 200 milimetros preço 2.000 T/pelos Fones 223.3504
comercial o
224.2158 qualquer horário.
5005394
MERCADORIAS
USADAS
PROMOÇÃO — A Agência
JJ Cordero ofereço a você a
chance de presentear sua querida mamães com um belo presente e oferta lindíssimos estofados a partir de (80,00)
guarda-roupa (60,00) ventiladores (35,00) fogões (40,00)
estantes (40,00)
armários
freozer
p/cozinha (40,00)
(200,00) geladeiras (200,00),
berços (10,00) camas (10,00)
o muito mais venha conferir
Manoel Barata 933 (térreo) ou
JJ fone 222.8309.
0005634
MÓVEIS USADOS — Ê com
Agência J. J. que compra, vende e troca de fio ao navio, movois em geral e elelrodoméslicos o ainda financiamos, pagamos o melhor preço e vendemos mais barato, Manoel Ba*
rala
933 (térreo)
ou tel:
222-8309. Não fechamos para o almoço, venha conferir.
0005692
ORGAO
SINTHETIZ
YAMAHA-PROF.
MOD.
DSR--000—5 oitavas c/bateria programável, sist. mld,
sequenc. p/gravações;na caixa Trat.c/Ronaldo-fone
2350961-2351475 hor. dos.
8:00 às 18:00-sábado-8:00os
13:00
0005117
RADIO RELÓGIO INTERNACIONAL NCzS5,00 —
Radio qravador sanyo 2 decks
NCz190 mesa jantar 8 cadeiras colonial NCz200 goladeira 280L NCz 140. Tratar fone
2263940 ou Virgínia
823
Marco.
5006042
TELEFONE SEM FIO PA— Alcance
NASONIC
350m.japonés,
NCz 190,00,
rádio/relógio/telefono,
intornacional, NCz60,00 rebobinador
de fitas
p/vfdeo
NCz70,00,
Skare Chinês,
NCz70,00. Ligue 2244426
5005724
TELEVISÃO USADA —Compramos parada ou com defeito
retiramos na hora pagamento
avista tel 241-230 T\
0005539
YAVENDE-SE ORGAO
MAHA PSS270 —Com 100
instrumentos o síntetizador.
Tratar telefone 222-2724.
5003822
VENDE-SE UM EQUALIZADOR — Marca Tarkus-TE
210. Tralar fone 241-1850.
5005274
VENDE-SE UMA MAQUINA — Filmadora marca Panasonic PV 400 na caixa. Tratar
com a proprietário pelo fone
223-9045 c/proprietário.

5005405

5004775

VENDE-SE -Filhote Dober¦nan rabo cortado 35 dias
NC-100,00.
Tralar
fone
231-0172.
5005087

Belém, domingo, 3Q de abril de 1989

VENDE-SE VlDEO CASSETE TOSHIBA — 4 cabeças,
na caixa. NCz 1.200,00. Trator pelos fones 231.1701 e
223.9008.
5005292

TIJOLO
CERAMA

PIANATEX TELHA COLONIAL CAPOTE PLAN TELHA CANAL TELHA COIONIAL TELHA PLAN
_-r-T\
COM ESBARRO
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DA C.B.U. DISTRIBUIDORA LTDA.
Nossos Pisos em oferta são de classificação A e li.
Não oferecemos pontas de estoque.
Não oferecemos pisos de 3? e de 4? escolha,
pois,
são deformados.
Timos lotes de até 800m^, de um só tipo.
Vendemos qualquer quantidade, a partir de 1,5 m?
Venha conferir.

(NCz$)

PRODUTOS

POR
8,95
6,65
9,95
6,95

DE

Pisos INCA - 20x30 - Extra - Várias cores
Pisos INCA - 20x30 - Comercial - Várias cores
Pisos INCA - 35x35 - Extra - Várias cores
Pisos SUMARÉ - 20x30 - Extra - Vários Cores
Pisos ELDORADO - 25x25 - Decorados
Pisos DECORITE - 20x20 - Decorados
Pisos PORTO FERREIRA - 20x20 - Decorados
Pisos GUAINCO - 20x20 - Decorados
Lajota Natural Catarinense - 30x30 - Extra

11.86
9,12
12,92
7,67

10,37
11,86
11,95
14,70

11,95

5,00

4,00

8,65
9,95
9,95

E MAIS:
Tinta PVA - Galão
Massa PVA - Latão c/30 kg

6,20 Por 5,00
14,90
17,90
7,60
8,45
11,75
9,50

de

Vinamlplso - Piso semiflexível — 30x30/1.6m2
Azulejos CECRISA - Decorados Extra 15xl5m2
Tijolo Cerama 10x15x30 - Entrega na obra
Tijolo CERAMA 10x20x30 - Entrega na obra
200,00

103,00

120,00

180,00

Atenção: Os tijolos CERAMA 10x20x30 têm maior rendimento,
apenas 16 peças por m2. Economia em massa e mão de obra.
Compre e comprova

AV. J0SE BONIFÁCIO, 2854 (Próximo a Bernardo Sayão)
Fone: 229-1910 (antigo Piso Shopping)

ARTEMASA:
ESQUADRIAS
LAMBRIL
ASSOALHO
PORTAS
JANELAS
PEDIDOS - FONES:
ESCRITÓRIO: 224-3844, 223-6486
FÁBRICA: 227-0048
227-0136

ESQUADRIAS
DE ALUMÍNIO

itfiw
alupar
-2226487
VENDE-SE — Filas VHS-JVC,
caixa NCz 140,00 ou NCz
15,00 a unídado. Trotar pelo
fono 231.6496.

5003873
VENDE-SE - Um acordeon
de 80 baixos, novo em folha.
Tralar pelo lono 223.1948.
5005258

VENDE-SE —Um lom Sharp
modular na caixa 5 volumes
modelo SMS 50B no mercado
1.600,00
vendo
apenas
1.100,00. Um video JVC HRD
440M última versão,no merca¦do 1.932,00 vendo apenos
1.300,00 na caixa. Telefone
229-9586 falar com Dona Madrilena Rua Dr Américo Santa
Roía n-°57-Sâo Braz.

5005487
VENDE-SE —Um vfdoo cassete panasonic G-46, na caixa,
preço NCzl.200,00, lelefone
226-0779.

5005655
VENDE-SE —Uma Câmara
PV 320 e Vfdeo G-46 da
ponaionic. Tralar fone 231-6982
Rubem ou 225-2435 Anlonio
Jorge.
5005347
VENDE-SE— Um conjunto
p/
seresta Tratar na Rua Domingos Marreiros n-° 1212 entre 9
de Janeiro e Alcindo Cacela ou
p/fone 225-2865.

LAJOTA IN Cil

5005566
FILMADORA
NV-M7PX
—Vendejje nova c/maleta estojo. Tenho tripé, ilumínador e
bateria p/filma d oras. Brinquedos controle remoto s/fio. rebobinador de fitas e antenas
elelricai p/carro, f/222-0272.
0005236
VENDO UMA MAQUINA
FOTOGRÁFICA — Profissional Olimpus trip 35 valor NCz
200,00. Fone 241-4461 horario 1 hora da tarde e seis e
meia da tarde.
5004249
VENDO VlDEO CASSETE
4 cabeças, modelo PV
4700. Valor NCz 1.000,00.
Tratar com
Eliel,
fone
222-2400, ramal 127 ou 295.
5005495
VlDEO CASSETE
PVC
5000—Philco Hitachi, úllimo
lançamento c/exclusivo sistema
que mostra na tela do televisor
todas programações, e p/sua
segurança.nota viscal c/garantia
de 1 ano
2281738
Eliandro.
0005581
VlDEO CASSETE — Vendo
um Panasonic mod G-46 4 cabecas canelo digital scanner
novo na caixa com uma fita
cassete virgem grátis preço
NCz
1.250,00.
Trolor
233.2572.
5006065

4,50

10x15x30

103,00

02 VlDEO CASSETTE JVC
HRD-227M — 4 cabeças
transcodifiçado novo na caixa
caixa c/10 (itai TDK 130,00
Rotas Baif 120,00. Tralar fone 231-0337 falar com Jairo.
0005919
¦RINQUEDOS E CALÇADOS — Agência Vasques está
abrindo ostas duas linhas de
produtos novos a preços de fábrica, sem concorrência, venha
comprovar aceitamos cartões
de crédito e vendemos a prazo. Não esquecendo que continuamos com os mesmos serviços de compra venda e troca
de mercadorias usadas do feijão ao avião, 2 lojas 28 de Setembro 277 e Riachuelo com
Padre Prudéncio 2239552.
0006002
CONSÓRCIO ELETRODOMÍSTICO—Adquira seu TV cor.Vlt-7, som. e eletro em geral através do consórcio om
18meses s/juros mensalidade
congelada apartir de 39,48
p/mis. Inl/AI.Cacela 1380 ou
lone 2251045
5006150
MERCADORIAS
USADAS
— E semi-novas 6 com Agência
Vasques oferta p/dia das mãs
a partir de
geladeiras
(150,00) fogão 4 bocal Somor
lavadora
Brastemp
(60,00)
(160,00) Syitom Philip» c/rack
300 wats (700,00) 3 em 1 Yort
Importado (470,00) encera-,
deiras a partir de (20,00) vontiladores a partir de (27,00) lemos brinquedos e sapatos novos a preço de fábrica aceitamos cartões de crédito finandamos em 3 pagamentos não
fechamos para almoço Agênáa Vasques onde você compra
vende troca do feijão ao avião
duas lojas 28 de Setombro 277
Rlial Riachuelo c/Padrb Prudêncio f/223.9552.
0005991
RADIO AMADOR LAFAYETE 360 CANAIS —De
mesa completo com antena, 1
Sistema de propaganda volante c/2 projelores c/amplificador toca-fita auto reverso e microfono,. bicicleta caloi 10,1
telefone sem fio Cobra. Tratar
Cidade Nova V,WE 19 n-°301
H.
....
'
.006278
RADIO-AMADOR — Móvel
marítimo/móval aéreo modelos
m
A-2/lncom-02AT/lncom-28H.
Tratar
telefone
pelo
222-2645.
5006118

VENDE-SE UMA FILMADORA-Philco Hitachi VHS com aceslórlos e esto|o e um
video G 46 Panasonic
ambos novos na cal-,
xa. Tratar pelo fone
224-2958.
5006297
VENDE-SE UMA MAQUINA FOTOGRÁFICA — Yaihica, um gravador com dois
lape-dec.es, um rádio relógio
Am/Fm marca Setlco. Tratar
pelo fone 233.2063.
••¦
5006249
VENDO CÂMERA VlDEO
M-5 — Panasonic com bateria
e carregador, 2 iluminadores
sendo um videolux turbo e outro silver lite 2.000, microfone
c/fio piezo, lente p/efeito especiai e tripé marca JPE japonês.
Tudo por NCz 3.200,00. T/fone 223.2613.
5006186
. .
VlDEO-CASSETE
NATIONAL — Modelo NG250. Tralar pelo telefone 222-2645.
5006110
COMPUTADOR — Vende-ie
novo com garantia equip. tipo
ou AP
PC XT (12MHz)
fono
Tralar
(16MHz).
223-5346 c/Eduardo.

5003805
CONSERTA-SE NA HORA
— Radio arnplificador
gravador aparelho 3 em 1 tape-dek
walk-man e som em geral orçamento s/compromisso duvidamos quem conserte mais barato Speed-som 14 de Março
785 c/Diogo Moia horário direto f/241-1519.

5005555

FILMADORA PANASONIC
—Vende-ie uma NV-M7PX último modêfo. Completa seríí'
uso na maleta estojo. Tratar
229-0981.

5005322
FILMADORA PANASONIC
M-7 — NCz 3.500,00. Fone
228.3101.
5005635

AMPLIFICADO» - Rec.iver Polivox AM/FM
mod.
PR-1800 vendo em perfeito es-*
tado de conservação salda p/4
caixas valor 300,00 toca-disco
Garrard mod 50 5B Bell Drivo
conservado valor
150,00
f/229-0078.
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0005348 ;
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COMPUTADOR EPPU II
— Vende-se um em
perfeito estado e funcionamento. Preço
NCz 350,00. Valor de um novo NCz 700,00. Tralar poloi
fonei 231-0544 ou 222-7889.
5005301

j
j
i
,
I

COMPUTADOR XPC — Ullimo lançamento da COBRA,
novo, na caixa, com 2 drivers,
winchester de 20 mega, CPU
de 704 KB, monitor multitonal
e teclado.
Trotar fone
228-2627 apartir dai
10
horas.

j'
:
,

5005454
VlDEO TOSHIBA—4 cabeças transcodificado,controlo .
remoto,
na
caixa,;
NCz 1.200,00,rebobinador de
video
NO
70,00,
to ca <
fitas de
fitas Roadstar,auto reverso,
rádio
AM/FM,
japones,NCzl45,00.ligue
2244426
5005679

ATENÇÃO. LOJAS E DOUTláÜES — Temos diretamente da fábrica cabidos, araras,
biombo, manequim, balcão em
telas, provador, prateleiras,
balcão em vidro temperado,
expositor para collant, oxpoii' tor
para calcinha etc. Av 25 de
Setembro 968 esquina com Vileta. Fone 226-3404 falar com
José Carlos
5002683

.
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BRINQUEDOS E CALÇAj
DOS—Agência Vasques esta
abrindo estas duas linhas de 1
'
a
preços defáprodutos novos
brica, sem concorrência venho
comprovar aceitamos cartões
¦ de crédito e vendemos a
prazo
não esquecendo que continuamos com os menos serviços de
compra venda o troca do mer¦cadorias usada do feijão ao
avião 2 lojas 28 de Setembro
277 e Riachuelo com Padre
Prudéncio 223-9552.
0005700
CONSERTA-SE NA HORA
Radio arnplificador
gravador aparelho 3 em 1 tape-dek
walk-man e som em geral orçamento s/compromisso duvidamos quem conserte mais barato Speed-som 14 de Março
785 c/Diogo Moia horário direto f/241-1519.
*

5005557 1
i

CONSERTA-SE NA HORA
Som em'
geral qualquer
marca ou tamanho do mais
. simples ao sofisticado colocamos s/aparelho usado em estado de novo damos garantia de
serviço orçamento s/compromisso duvidamos quem conserte mais barato. Speed-som tv.
14 de "f/241-1519
Março 785 c/Diogo
Moià
horário
direto
5005567

•
'l
f
£
/¦

LOJA
MOVEIS
USA- DOS—Tom pronto entrega 8
Tv Prelo Branco 95,00 cada
2Tv cor Sharp 275,00 cada
geladeira 150,00 Radio gravador 89,00 Guarda roupa
maleiro cerej 120,00 cj sala
95,00 C.Nova
IV WE34
N-132
ao lado
Só Ferro :
2354525
5005739
j
OROAO
SINTHETIZ
YAMAHA-PROF.
MOD.
DSR-2000—5 oitavai c/bateria programável, sist. mid,
sequenc. p/gravaçoes;na caixa Trat.c/Ronaldo-fone
2350961-2351475 hor. dai
8:00 ài 18:00-sábado-8:OOas
13:00
0005118
UTILIDADE
DOMESTICA—Vende-M geladeira Gelomalic 340 Li NCz
300,00 con) de som Sony 3x1
300,00 Tv Philips mod line Am
DRS prol branco
17 pol
250,00 nova T/172236049
Obs tudo em perfeito estado
5005371
VENDE-SE 4 MÓDULOS —
De sala em corvin marron,
NCz 100 00. Tratar pelo fone
222-8895 ou Braz de Aguiar
Jardim Ipiranga Bloco B apt'
101

5005403
VENDE-SE UM PROSDOCIMO — Semi-novo, 2 tampas, capacidade p/10 grades
de cerveja. Por NCz 290,00.
Tratar Rua da Mata 589 ou
pelo fone 231.6324.
5005626

ÜIULEJOS
A partir de

TIJOLO
CERAMA
BB/

5005435

CONSERTA-SE NA HORA
Som em
geral qualquer
marca ou tamanho do mais
simples ao sofisticado colocamos s/aporelho usado em estado de novo damos garantia de
serviço orçamento s/compromisso duvidamos quem conserte mais barato. Speed-som tv.
14 de Março 785 c/Díogo
Moia f/241 -1519
horário
direto

LISOS E DECORADOS

A partir de

LANÇAMENTO
MAIOR RENDIMENTO,
16 PEÇAS POR M2
MAIOR ECONOMIA DE
MÃO DE OBRA E MASSA.
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4,00
180,00
10 x 20 x 30

PEDIDOS:

%?K

PABA
E MWS.TUDO
E
CONSTRUÇÃO
EM ATE
PREÇO E
PAGAMENTOS.
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INSTITUTO PE ULTRA-SOM!

CIRURGIA GERAL E DO APARELHO DIGESTIVO

DR. JORGE IKETANI

Residência médica no
hospital Jaraguá S.P.
Consultório: Ferreira Pena 224. Fone: 225-3786 às
3a - 4a - 5° feiras, das 17
às 19h.
Convênio — Unimed —
Banco do Brasil e Patronal.

Ultra-sonogrfia em: Medicina Interna,
Ginecologia, Obstetrícia.
End. Centro de Diagnóstico, Av. Serzedelo Corroa, 370 Conj. 501. Fones:
223.3617, 222.4735.

IMPOTÊNCIA SEXUAL
ANDROLOGIA
x-residente do GEFERJ (Grupo de Estudo de
Fertilidade e Esterilidade do Rio de Janeiro)

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO PARÁ

Afocções da coluna vertebral, seqüelas de
fraturas, A.V.C., artroses, artrites, bursites, atende: Ascon, Assofaz, Basa. Celpa, Corralos, Ipasep, Embratol, Funmiraa,
Funeet, Petrobrás, Patronal.
Rua Presidente Pernambuco, 402 — B.
Campos. Fone: 222.6719.

DR. HAROLDO PINHEIRO
Título da Especialista em Clínico Médica • Confológka

Pós-graduação.
CLÍNICA MlDICAi 3 anos médico rosidente no Monmouth Medicai Center,
New Jersey, USA.
CARDIOLOGIAt 2 anos médicoresidente do HSE, RJ.

INFERTIUDADE
DISTÚRBIOS EJACULATÔRIOS
ALTERAÇÃO DO PRAZER E DESEJO SEXUAL

Especialista em doenças e
tratamento dos olhos

USADAS
MERCADORIAS
— E semi-novas é com Agência
Vasques oferta p/dia dai ma»
d*
a partir
geladeiras
(150,00) fogfio 4 bocas Semer
Brastemp
(60,00) lavadora
(160,00) System Philipi c/rack
300 wolt (700,00) 3 om 1 York
Importado (470,001 enceradeiras a partir de (20,00) venliladorsi o partir do (27,00) tomot brinquedos e*sapatos novos a proço do fábrica aceitamot carteies de cródilo financiamos em 3 pagamentos nõo
fechamos para almoço Agénda Vatquet onde você compra
vende troca do feijão .ao avião
duat 1o|as 28 de Setembro 277
filial Riachuolo c/Padre Prudoncio t/223-9552.
0006009

Ed. lmportadora/
Presidente Vargas, 197,
2? andar, sala 206.

Horário:
15:00 às 17:3011, diariamente.
FONES:
- Residência
222-8545
-Consultório
241-1153

DR. FERNANDO PEDRINHA
Obstetrícia - Ginecologia - Ultrassonografia
Previne - Golden Cross
i,.„j.
Atende „__l'„::„.
convênios: ~
.. , „ , _ , ,
Ooodlyr - Pro-5auae.
Consultório: Ed. Carajás - Sala 504. R. S. Pedro 566.
Horário: 2? a 6° 14 às 18h. Tel.: 228.1981

DR. CARLOS NOGUEIRA
/CONSULTÓRIO,
,Trov. Mauriti, 2116. Fone: 22&S338
Hoiúrio: 14:00às20:00h ,,; •
: Rei: te D: Pedrtil,1Wl. FoM: 222:7840

DR. DILERMAN0 FERNANDES
IMPOTÊNCIA SEXUAL
DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS
EJACULAÇÃO PRECOCE
TESTES DE EREÇÂO
FRIQIDEZ
RALOGRAFIA
CONSULTÓRIO:
CENTRO COMERCIAL DE SÃO BRAZ
Av. Ceará, 15, s/109, c/Almte. Barroso.
Horário: 10:30 às 12:00, 17:00 às 20:00h
Fones: 226-9664, 231-3704

CORTAR

FRIOS—Aipirador
pó 5
colchões molas catai movei*
quarto criança 4 ruim» caia) 1
topete lola 8 luminárias Opalina bronze. Tralar Tv Humaitá
n? 2018 lodo S.M Bompreço.Peçai usadas. '
5006287

CRM 108
Consultas:
^_Í_S___L_-->____ra>J______C^VHM/

DR. ANTÔNIO FRAGOSO PIRES

DRA. SARAH LEMOS

PSICÓLOGA-PSICOTERAPIA
Adolescentes - Adultos - Casal

LUCÍOLA Ma DA NOVA
FERNANDEZ
Endoroço: Gov. José Malch.r 2663, casa B-Vila
Cri. Fone$: 228-1479 (com) 224-9759 (ret). ComulIa» com hora marcada.

DR.a CONCITA PEDRINHA
Obesidade-infantil, adolescente e do
adulto, método natural. Horário: 2? a 6?
feira, das 8 às 18:00 hs.
Consultório: Travessa São Pedro, 566,
Ed. Carajás, sala 504. Fone: 228-1981.

MOVEIS E MADEIRA —Móveit em angelim, cedro e mogno. Assoalhos o lambris, portat e janelas. Orçamento por
telefone. AEM rua 5 de Nofono
vembro 226/1506,
o 2.22-6765
224-7551
(plantão)
0006051
ATENÇÃO LOJAS E BOUTIQUES — Temos diretamenle da fábrica cabidos, araras,
biombo, manequim, balcão em
telas, provador, prateleiras,
balcão em vidro temperado,
expositor para collarlt, expositor para calcinha etc. Av 25 de
Setembro 968 esquina com Viloto. Fone 226-3404 (alar com
José Carlos
5002683
CAMA SOLTEIRO 8,00 —
Cama casal 38,00 mesa baixa
9,00 banco 5,00 .osq cabeceira 5,00 cama solteiro branca
16,00 eitonte 40,00. Pça da
Bandeiro, 54, T/222-9173.
'
0005158
VENDE-SE —Um prosdócimo
e 45cx de refrigerante e corvosorfida Tratar Angustura vija
Ia Oliveira Sacramenta preço
1.300,00.
0005933
VENDO—1 toca-fita c/amplificador tojo 1250, 1 cama casal, 1 mesa c/ó cadeiras e moveis de sala em mdeira de lei
p/pessoa de bom gosto Duque
de Coxias 1482 opto 201
f/226-7196 ou 226-1368
5005645

M

Consultório: Almirante Wandgnkdk, 469
Horário: 15às 18 horas.
Telofone: 223-5797
Heskfôncla: Tolofons: 222-9473

pr. José Augusto
O. Mescouto
8 às 12 hs.

OUVIDOS
NARIZ
GARGANTA

Dr. Ãpio Cláudio
M. Medrado
15 às 19 hs.

ATENDEM
¦>¦

I

G, CROSS-r PREVINE
PETROBRÁS-UNIMED-CELPA:
FUNCEF - PATRONAL
CONSULTÓRIO: Av. Gov. J. Malcher, 2673

FONE: -228-3793
1 URGÊNCIAS: (Sábados, Domingos e Feriados)

DR. ORLANDO PINTO
Angiologia e Cirurgia Vascular
Tratamento das doenças circulatórias
VARIZES-MICROVASOS-FLEBITES
Pós-graduação: 3 anos - São Paulo.
International College of Surgeons
IMPOTÊNCIA SEXUAL
TRATAMENTO CLINICO E CIRÚRGICO
Pós-graduação: 4 anos - São Paulo
Estágios:
University of CopenhagenDinamarca
CERI-PARIS-FRANÇA
Prêmio BRAF
Consultório: Trav. São Pedro, 566
- Conj. 203
Ed. Carajás - tel: 225-3642
Horário das 16:30 às 19:00 h
Consultas com hora marcada de segunda
à sexta-feira

DERMATOLOGIA
DOENÇAS
*o
L
E
VENÉREAS-DST
<F

N.»ino

CRM-34-1
Horário: Segunda-ioxta dai 14:30 àt 19t00

CONSULTÓRIO
Av. Oov. lati Molch.r-2673.Fon. 228-3793

Pós-Graduação

DR. JARBAS LOBATO
—
UROLOGIA

CLINICA ANDERSEN

Dr. Anders Wllly Wlssing Andersen
CRM-2253
CIC-028.964.352
Dr. Alberto Ramos Gomes
CRM- 1641
CIC-058.192.612

Tal-: Cons. 224-7471
(lo_: 224-2389
225-1416

Imastologia

Cirurgia da
mama.
Cirurgia
plástica.
Prevenção do
câncer da mama.
Cirurgia
reconslrutora
pós-mastedomia.

Rua João Balbi, 872
Tel: 224-3384.

MARCAR CONSULTA A PARTIR DAS 08:00h

DR. TARCISO NICOLAU
DE CARVALHO
minniiH

CRM §08

DERMATOLOGISTA
Clínica e Cirurgia da Pele
Micologia Médica
_ Exames Mlcológlcos . .
Doenças Venéreas
CENTRO DE DIAGNÓSTICOS
Av. Serzedelo Corrêa, 370 - 6? andar
Informações: Tel.: 223-9718

Serviço de Ginecologia — Prevenção e
Diagnóstico do Câncer Ginecológico
Horário: 2° á? e 6? das 14:30 às 17:00 horas.
3.a e 5? das 8:30 às 11 horas.
Consultório: Trav. S. Pedro, 566
Sala 204 - 2? andar - Edf. Carajás. CRM 2467
Telefone: 2-2-7692

MASTOLOGIA
Dr. HELDER BITAR

DR. MARCELO DIAS FERREIRA
CRM- 3527
Clínica Médica
Doenças do Aparelho Digestivo
Consultório:
Rua 28 de Sètemoro, 269 (Ed. Fátima) 2? andar - 203
Fone: 223-3540'
Horário: 9—12 horas
Residência: Fone 224-7510

LOJA MOVEIS
USAOOS—Tom pronto entrega 8
Tv Prelo Branco 95,00 cada
2Tv cor Sharp 275,00 coda
geladeira 150,00 Radio gravador 89,00 Guarda roupa
maloiro cerej 120;Q0 cj sala
95,00 CNova
IV WE34
N-°132 oo lodo
Só
Ferro
2354525
5005739
MESA ANTIGA
REDONDA—150,00 par de vasos
50,00 par de carticais 70,00
sopeira em estanho 98,00
compoteira de crístpl 170,00
oratório 380,00 jogo de xicaras 150,00. Pça da Bandeira,
54, T/222-9173.

MESA P/MAQ ESCREVER
50,00 — Escrivqninha 75,00
cadeira tubular 25,00 mesa
c/rodinha 15,00 sofá 4 modulos 110,00 bicicleta infantil
40,00 chuveiro lorenzoti jet set
60,00 Obj de decoração em
geral Pça da Bandeira, 54,
T/222-9173.
• 0005156

PARQUE
INFANTIL —
Ideal para
clubes,
associaçôes. construtoras, creches,
~;
casas ae campo, de veraneio,
etc. Solicite catalogo sem compromissofone 223-0125.
'
5005639
.

CRM 916

CLINICA MÉDICA - ENDOCRINOLOOIA
DIABETES - TIREÔIDE ¦• OBESIDADE
CRESCIMENTO - ESTERILIDADE

Consultório
HOSPITAL AMAZÔNIA
Trav, 9 de Janeiro, 1267-tel.: 229-8/) 22

VENDE-SE
2 PISCINAS
—Todas em fibra de vidro redonda medindo 3X3m e 80
cent. altura especial p/crianças. T/Alm.Barosso 1721 emfrente
Hospital
Belém
f/226-0873 c/Carlos capacidade p/2.000 litros. .

5005750

UTILIDADES
PARA
8 LAR:

—Moveis
AG GUAJARÁ
usados geladeira casco 16 tevisores apartir 84,50 arquivos
mesa esc moveis conj modulado bicicletas portas madeiras
mogno prosdócimo liquidificador estantes Guajará I WE
69,1281

5005748
AGENCIA VASQUES —Tom
mercadorias usadas semi novas em oferta p/dia das mães
geiadeias apartir de (.50,00)
fogão 4 bocas semer (60,00)
lavadora brastemp (160,00)
secadora
brastemp
(80,00)
conjunto de sala sofá cama
1140,00) system philips c/rack
iOOwots (700,00) 3 om 1 York
emportado
temos
(470,00)
brinquedos e sapatos novos a
preços de fábrica aceitamos
cartões de crédito financiamos
em 3 pagamentos não fechamos para o almoço Agência
Vaques onde você compra
vende troca do feijão ao avião
duas lojas 28 de Setembro 277
filial Riachuelo c/Padre Prudêncio fone 223-9552.

0005730

5005557

ROUPA USADA—Compro e
pago na hora roupas de crianças e adultos compro também
eletrodomésticos
geladeiras
móveis etc resumindo tudo que
você quiser vender eu compro
e pago na hora Ag Nazaré Av
n-° 285
Fone
Nazaré
2231717.
5006396
—
ROUPAS
USADAS
Compra-se de dez peças a
grande quantidade de adultos
e crianças lençol toalha cortinas roupas de festas a roupa
banho paga-se bem. Tratar fone 226-0072 cIFátima ou Joana
5006429
TV
16"
SHARP
CORES—Geladeira duplex Consul móveis sala arca meso 8 cadetrás sofá conjunto aparelho
or 10.000 BTUS aparelho tirar
pressão Tratar Tv. Humaitá n-°
2018 lado S.M Bompreço.
5006298
VENDE-SE
FREEZER
PROSDOCIMOS —Geladeira duplex brastemp 440 litros
semi-nova ap de som son/ 3x1
refresqueira de um sabor no
eslado grades de refrigerantes
mesas para bar completas
t/Frutuoso Guimarães 18
0005884
VENDE-SE UM BERÇO —
Em Pinus, com duas gavetas,
colchão. NCz 80,00. Tratar
fono 229-7395.
5006137
VENDE-SE —Par motivo de
mudança 1 jogo de sofá 3 de
quarto 1 armário de cozinha,
1 geladeira, 3 mesas, 1 fogão.
Tratar 14 de Março 649.
0005908
VENDE-SE —Um lindo móvel
de pótio NCz 110,00 fone
223-4B30.
5006280

—
A* CONDICIONADO
10.000 BTU's novo, cama para casal em cerejeira nova.
Vende-se motivo de viagem.
Tratar 229-2955 • 229-2553.
Qualquer hora.
5006335
AR CONDICIONADO —
Vendo um Cônsul 10000 BTUs
220 v automático com timer
novo (não na caixa) com pouco
uso. Negócio urgente. Tratar
c/Ortins horário comercial fones: 1051058 e 1051226.
5006524
BARBADA —
mogno com seis
mo de vidro, um
anos belíssimo,
de 1-"qualidade
mais.
Trator
224-1076.

Uma mesa em
cadeiras tamvestido de 15
duas cadeiras
o outras coisas
fone
pelo
5006188

BRINQUEDOS E CALÇADOS — Agência Vasques eslá
abrindo estas duos linhas de
produtos novos a preços de fábrica, sem concorrência, venha
comprovar aceitamos cartões
de crédito e vendemos a prazo. Não esquecendo que continuamos com os mesmos serviços de compra venda e troca
de mercadorias usadas do feijão ao avião, 2 lojas 28 de Setembro 277 e Riachuelo com
Padre Prudíncio 2239552.
0006016
CALOY
10 SPRINT —
Vende-se novíssima cor aiul,
sem uso.
Fone
quase
229.3077.
5006307
TUDO—Você
COMPRO
quer vender? Eu compro roupa
usada móveis geladeiras eletrodomésticos tv bicicleta etc
tudo eu compro e pago na hora. Ag Nazaré Av Nazaré n-°
285 Fone 2231717.
5006403
GELADEIRA—Vendo-so
uma,
marca Clímax-Novah,
em perfeito estado de conservaçao e funcionamento. Nunca
deu defeito. Preço de ocasião
NCz 200,00. Tratar pela fone
241-2530.
5006389
LIQUIDAÇÃO DE ASSOALHOS —Assoalhos de ipê, sucupira, angelim pedra, muira
catiara e jatobá. Também Iambris AEM rua 15 de Novembrro 226/1506 fone 224-7551 o
222-6765 (plantão).
0006046

VENDE-SE 4 MÓDULOS —
De sala em corvin marron,
NCz 100,00. Tratar pelo fone
222-8895 ou Braz de Aguiar
Jardim Ipiranga Bloco B apt-°
101
5005403
VENDE-SE UM CONJ.—De
sala em perfeitas condições
preço 150,00 T/fone 2430469
c/Orlando
0005830

hofena
foor-

VENDE-SE — 5 armários modulados de cozinha, 1 paneleiro, 1 gaveteiro, 2 portas pias,
3 prateleiras, 1 mesa console,
mogno em fórrhica branca.
T/fone 223.9945.

5005486

5004757

çamento grátis.
AR CONDICIONADO —
Vendo um Cônsul 10000 BTUS
220V automático com Timernovo (não na caixa) com pouco
uso. Negócio urgente. Tratar
c/Ortnis-horório comercial fonei 1051058e 1051226.
5005640

—Moveis
AG GUAJARÁ
usados geladeira casco 16 tevisores apartir 84,50 arquivos
mesa esc moveis conj modulado bicicletas portas madeiras
mogno prosdócimo liquidificador estantes Guajará I WE
69,1281
5005748
AR CONDICIONADO —
Vendo um Cônsul 10000 BTUS
220V automático com Timernovo (não na caixa) com pouco
uso. Negócio urgente. Tratar
c/Ortnis-horário comercial fones 1051058e 1051226.
5005640

VENDE-SE — Coleções (livro
da Vida, Plantas que Curam,
Ponto por Ponto, Corte Costura).Máquinas de personalizar
Rimaq, cafeteira elétrica waliIa, expremedor de-frutas v/alita, Lady Shave Philips (depilador), Monark Barra Circular
88. Trator 233-0398 Deocy ou
Marco.
5004516
VENDO
FOGÃO
CONT.
2.001 — No caixa, 6 bocas,
automático. NCzi5,50,00 e um
jogo de jantor 42 peças na caixa,
NCz
150,00.
Fone
243-0180. '
5005443

VENDO—1 toca-fita c/omplificador loja 1250, 1 cama casa|, I mesa c/6 cadeiras e moven de laia em mdeira de lei
p/penoo de bom gosto Duque
de Caxias
1482 apto 201
f/226-7196 ou 226-1368
5005645

ALUGA-SE TELEFONE RESIDENCIAL —225 instalação
imediato
por NCz 100,00
T/2249564
0005069
ALUGO
233
COMERCIAL*—Insl rápida em outro
local tenho outras linhas p/alugar vendo linhas res «parti de
1700 vendo 226 229 comerciai 230000 compro alugo pg
melhor preço llg qq dia hora
226-6565
5005979
BOLSA DE TELEFONE —
Compramos vendemos telefones, pago a vosta o melhor
preço da praça, preciso de 22,
23, 24,25, 26,27, 26, 29, 31,
35, 33. E corne quitado, temos
226, 225, 224, residenciais e
fone
Tralar no
comerciais.
222.6403,
no Domingo
227.2545.
5003210
COMPRAMOS LINHA TELEFONICA — Prefixo 241 ou
220 em condições de transferéncia imediata. Contador fone 224-0755 com Carlos Freire
horário comercial
5005609
LINHA COMERCIAL QUITADA—Instalada transf em
cartório preço de residencial
230000
alugo l/com
233
p/20000 vendo l/ros «parti de
170000 alugo também aporti
de 8000 compro alugo linhas
lig 226-6565
5005972
PLANTÃO DE TELEFONE
— Tenho para vender ou alugar prefixo 22 23 24 26 29 28
31 33 res. 1.900,00 transfiro
carnet quitado 1.000,00 33 29
28 26 25 24 23 22 31 com
2.400,00 35 2.700,00, 27
2.300,00 aluguol 22 23 24 25
26 28 29 31 33 ros. NCz
70,00 com 100,00 causas clveis, criminais, comerciais, trabalhistas, carteira imobiliária,
carteira de cobrança Dr. Eugênio 224-1329.

0005274
PLANTÃO DE TELEFONE
—Preciso comprar ou alugar
profixo 22 23 24 25 26 28 29
31 33 35 tanto residencial como comercial pago ótimo preço, aluguel dou total garantia,
causas cíveis, criminais, comerciais, trabalhistas,
carteira
imobiliária, carteira de cobranca 224-1329 Dr. Eugônio.
0005278
TELEFONES TENHO RESIDENCIAL
E COMERCIAL—Vários prefixos em Belém tenho vários em salinas e
outros interiores d transferivel
instalação imediata vendo facilito at 3 vz sem entrada sm
avalista aceilo troca ações de
clubes sociais de Belém compro
telefones na capital e interior
Instlado ou em carnet quitado
ou não bolsa de telefone Auto
Gil Matriz fale cm Gilberto
Trav Frei Gil Vila Nova 249
Centro nos telefone hoje
o O
obi105823

URGENTE

COHÜHIGADOS:

DOGUMEHTOS
PERDIDOS
LILIA ROSAL TEIXEIRA DE
SOUZA —Extravio de documentos: carteira identidade,
CPF, cart. motorista, cart. Assembléia paraense, late clube,
cartões de crédito: ouro card,
crodicard, mesbla, visão, capri, hiper bom preço e cartão
de garantia cheque-ouro junto
com 21 folhai de cheque-ouro
do Banco do Brasil. A pessoa
que encontrar favor telefonar
222-7843 será gratificado.
0005897

VENDE-SE. ORGAO
VAMAHA PSS270 —Com 100
instrumentos o sintelizador. ,
Trotór'telefoné 222-2724.» ,'
5003822
VENDE-SE SOM 3 EM I
PHILIPS — Pouco usado.
Tratar Av. Dalva Pass. S. Benedito 47 entre alte. Barroso e
P.A.Cabral Marambaia fone
231-2949, falar c/Manoel.

0005532
VENDE-SE
EQUALIUM
ZADOR — Marca Tarkus-TE
210. Tratar fone 241-1850.
5005274

0005155

DSR-20Q0—5 oitavas c/boteria programável, sist. mid,
sequenc. p/gravações;na caixa Trat.c/Ronaldo-fone
2350961-2351475 hor. das
8:00 às 18:00-sábado-8:00 às
13:00

_DR. TEIICHI OIKAWA—

DIVERSOS

CONSERTA-SE NA HORA
— Radio amplificador gravador aparelho 3 em 1 tape-delc
walk-man e som em geral orçamento s/comprpmisso duvidamos quem conserte mais barato Speed-som 14 de Março
785 c/Diogo Moia horário direto f/241-1519.

FOGÃO SEMER 95,00 —
Cadeira de vime 35,00 conj 4
cadeiras de ferro com mesinha
c/marmore 100,00 mesa de
centro madeira e vidro 90,00
penteadeira 100. Pça da Bandeira, 54, T/222-9173.
0005160

0005118

ALUGO TERNO—Para
mem e confecciono roupas
meninas falar com Fátima
Caripunas n?2700 ou pelo
ne 2297765 faça economia

Homoopalia - adultos o
crianças. Av. Presidente
Vargas, 197 - Sala 304,
Edifício Importadora. Especialização no Instituto
Hahnemaniano do Brasil •
Río
do
Janoiro.
Tel:
229-9417.

PRESDE
APARELHO
IÃO—Eletrônico,
qualquer
NCz
usar
pode
00,00. Caixa de Batom C/12
Sessoo
NCz 30,00, Meias Calços Importadas, coda NCz 12,00,
Relógio Curtior NCz 70,00. Lioar 226-9214.
0005885
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yamaha-prof. mod.

TRATAMENTO DE DOENÇAS DA MAMA - CRM-2749
Detecção precoce de câncer mamário
Especialização; INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER
(Rio da Jorwiro) • MIAMI CÂNCER INSTITUTE (USA)
Trav. Sfio Redro, 566, Ed. Caroioi, tala 505.
Diariamente dai 15 àl 19 horai. Tololono: 225-0527.

Av. Serzedelo Corrêa, N° 370
Fone: 225-1011

Av. G_n. Dftodoro, B77/201. Em frente ò Bonoficenlo Portugueio
lOflOh - 20:00h (2* ¦ 6')
OfcOOh - 11:00 (»éb«do)

DOUTORA MARIA DO
SOCORRO SIMÕES BITAR

OBESIDADE • DIABETES
• PROBLEMAS DE CRESCIMENTO
• DISTÚRBIOS GLANDULARES

CONSULTÓRIO
HORÁRIO:

Teste Pack — Moderno teste americano para diagnóstico da gravidez.
Resultado imediato.
Horário: Diariamente das 10:00
às 13:00h e das 14:30 às 19:00h, inclusive aos sábados.
Atendimento para particulares e
convênios somente com Hora Marcae
222-7746
da pelos telefones:
241-4068.
Endereço: Presidente Vargas, 197
sala 223 Edifício Importadora. Res.:
Arcipreste Manoel Teodoro, 390 apt?
301.

ENDGCRINOLOGIA
METABOLISMO E NUTRIÇÃO

Ex-Residente e Assistente do Serviço de Urologia
do Hospital Advenlista Silvestre-RJ.
Título de Especialista pela S.B.U.
Membro da Sociedade Brasileira de Urologia.
Tratamento Clinico e Cirúrgico
Exames e Cirurgias Endoscópicas
Doenças Sexualmente Transmissíveis
Esterelídade Masculina
Impotência Sexual
ATENDE

PETROBRÁS, B. CENTRAL, FUNCEF, BASA,
TELEPARÁ, EMBRATEL, CELPA, B. BRASIL

CONVÊNIO: GOLDEN CROSS E PETROBRÁS

DR. JOSÉ ORIVAN BACELAR DE OLIVEIRA

Professor - Assistente de Clfnica Médica

CLINICA MEDICA
Jersey S. Medicai Center E.U.A
PNEUMOLOGIÁ
Deborah Heart and Lung
Center New Jersey EUA
CONSULTÓRIO
Generalissimo Deodoro, 904
Horário: 15 às 18 h
Horário:
Telefone: 1224-6466 (Consultório)
229-2833 (Residência)

DRí MARINA LEMOS
DOENÇAS DE SENHORAS
OPERAÇÕES E PARTOS
PREVENÇÃO DO CÂNCER

CONSERTA-SE NA HORA
— Som em geral qualquer
marca ou tamanho do mais
. simples ao sofisticado colocatnos s/aparelho usado em estado de novo damos garantia de
serviço orçamento s/compromisso duvidamos quem conserte mais barato. Speed-som tv.
14 de Marco 785 c/Diogo
horário
Moio t/241-1519
direto
5005567

DR. FERNANDO FREITAS

ESTABELEC-MEHTOS
COMERCIAIS
E INDUSTRIAIS
OFICINA
DA
BATATA
—Na
Braz de Aguiar no
Smaal Shop ao
lado
da
Zoomp c/ótimo movimento na
ou
trocapista passa-se ponto
se p/casa ou Apt,em Mosqueiro Obs:só de for bem localizada em bom estado t/mobtliada
pelo menos 3 quartos 1 suite
que tenha garagem 2232540
ou na Sucos e Batatas em frente a Mesbla.
5006554
PANIFICADORA E CONFEITARIA — Vende-se urgente motivo doença, preço barmaquinários
novos,
bada,
balcões frigoríficos, forno à lenha super vulcão, preço NCz
60.000,00 com prédio e tudo,
produção 10 sacos diários.
Tratar fone 226-4853
5006273
CABELEIREIRO E ESTETICISTAS—Vendemos direto de
fábrica, poltronas, lavotóríos,
mesas de manicure, espelhos,
secadores, carros-auxiliares e
outros móveis. A.Barreto 605,
porím. Generalissimo e D. Romualdo. Obs: Os melhores
salões de beleza da Cidade,
levam nossa etiqueta.

0004813
NOIVA _ NOIVO — Atelier
boutique, enxovais luxuosos,
acessórios finos, trajes a arígor
masc.fem.infantil, \° locação
ou vendas. Visite-nos Tv Deodoro de Mendonça, 150-102
S.Braz lono 229-4874.

urATENÇÃO —Vende-se
gente por motivo de viagem no
principio deste mes cervejaria
e restaurante em funcionamenoferta, tel
to pela melhor
Sr. Manoel-hoje
222-9585.
após 13:00 2-°após às 8:00.
0005525

J0IAS
JÓIAS - MERCADAO DAS
PRATAS — Inaugura a maior
loja de prata e michelin de Belém jóias a partir de NCzl,00
a peça p/revendedores preços
e doscontos especiais vendas
no atacada e varejo aguardamos sua visita na Rua 13 de
Maio, 520 próx. Pe. Prudêncio
não fechamos p/almoço fone
222-2499.
0005945
ANEL DE GRAU —Professora. Enfermagem, Contabilidade. Administração o Música.
Por apenas 70,00 só esta semana Hamilton Jóias Trav. 7
de
Setembro
29
fone
223-1892.
0005567
PRATA E MICHELIN —Com
garantia somente no atacado
prata 950 e italiana. Desconto
especial para compra á vista.
Trav Mauriti 1048 Apt-°703 telofone 233-1813.
5004864
GRANRELÓGIOS
PRIX—Vemdem-se dois lindos relógios p/homem, um de
aço outro foliado outro, automático, c/calendário. Preço de
180,00
NCz
oportunidade:
(os dois). Rua Padre Prudêncio
61 Sala 505.
0005556

5005730
PANIFICADORA — Vendese uma no Conj Cohab de leoaracy com maguinário seminovo e produção de 6 sacos
por dia. Informações pelo fone
227-1226.
5005113
VENDE-SE CASA NOTURNA — Em pleno funcionamento com excelnle clientela. Tratar lono 224.4415.
5005041
VENDE-SE UMA PANIFICADORA — Completa com
todos os maquinários. Tratar
na Tavares Bastos 258 ou pelos
fones
226.0036,
231.5631.
5003184

TELEFOIES
VENDE-SE UM TELEFONE
—Prefixo 229 quitado instalano telefone
do
a tralar
229-1923.
5005297
"VENDE-SE

LINHA
UMA
222 — E compra-se uma linha
fone
235.
Trotar
pelo
222.3172. Sr. Walter, qualhora.
quer
5005243
VENDE-SE —Uma linha de
telefone, prefixo 241, valor
NCz2.600,00. Tratar pelo fone 241-0579. Horário de 6 às
9 da noite.
5005683

VENDE-SE

—Uma linha de telefone comercial de prefixo 227-0132.
Tratar com a Sr-a Lucila Lopes
no mesmo, ou Rua Cel Juvencio
Sarmento n%83 leoaraci Pará.
5003787
VENDE-SE PREFIXO 223
Residencial,
transferivel,
preço NCz 1.950,00. Tralor
com Borba fone 228-2522
5005409
ATENÇÃO — Preciso de NCz
4.000,00 hojo, lenho 2 linhas
telefônicas transferíveis para
deixar em garantia até o dia
05/05 quando regastarei as
. mesmas por NCz 5.000,00.
Tratar pelo fone 224-4627
com Welington
5006288
BOLSA DE TELEFONE —
Compramos vendemos telefones,
pago a vista o melhor preço da praça, preciso de 22,
23,24,25,26,27,28,29,31,
35, 33. E carne quitado, temos
226, 225, 224, residenciais o
'
comerciais. Tratar
no fone
222.6403,
no Dominqo
227.2545.
5006099
227 TRANSFERIVEL — Documentação em urdem, sem
débito, preço de mercado.
Tratar pelo fone 2- a noite
227-2545
na
3-° foira
222-6403
5006116
POR MOTIVO DE VIAGEM
Vende-se uma linha tolefônica comercial tronsferível, no
valor de 3.000,00 podendo
ser instalada em qualquer
bairro. Tratar c/Vicente Rua
Silva
Santos 24 ou fone
223-8190.
5006634
TELEFONE
EM
5ALINAS—Vendo transferivel garanto instalação seu endereço
facilito at 3 vz sem entrada sm
avalista aceito troca em telefone Belém Mosqueiro ou ações
de clubes sociais d/Belém compro telefone instalado ou em
carne com ou seem débito ou
desistalados bolsa de telefone
Gilberto trv Frei Gil de Vila
Nova 249 centro 2233351
compro aparelhos de telefone
avulsos original de disco ou tecia qualquer.
5006662
TELEFONES TRANSFERIVEL —Não aceito intermediarios vendo 228, 233 transferivel, antigos, instalados sem débilos ligue 229-7941 qualquer
dia e hora.
0005915
VENDE-SE TELEFONE —
Prefixo
220.
Tratar
fone
220.0294.
5006256

DIVERSOS
VENDE-SE UM VESTIDO
—Para debutantes, menor
preTratar pelo telefone
ço.
225-2613 com Socorro.
5006264
VENDE-SE UMA CÂMARA
FRIGORÍFICA — Semi-nova
marco Galopar capacidade
kgs por
NCz
600
para
2.950,00. Tratar pelo fono
222-8353
5006141
VENDE-SE — 5 grades do
cerveja, 2 caixas de marcha
p/Chevette e uma p/Passat, 1
cadeira giratória p/salão de
beleza, 1 conj. de módulos
c/bar e 2 secadores de pé.
Conj. Panorama XXI, Q. 32,
casa 4 Francimary.
5006179
COMPRO —Um titulo da Assembléia Paraense. Tratar peIo fone 233-1825.
0004045
DENTISTA —Vendo um consultório dentário Gabi II (Equipo e cadeira], estufa Sanem
novo, compressor Shulz 24/60
libi novo, mesa escrivaninha
etc.
lnstalado,álimo
ponto.
vl/NCz2.800,00.T/f/23332 li
5005368

HiKStliBSTOS
OPORTÜIID&DES:

$fcjgm
Ê^PP*
DIVERSOS
ESTUFA PARA LANCHONETE—Vendo um para 06
bandoljas, nova, som uso, falar com Jorge, proço barbada,
fones 2270305/2314098 ou
160 na
Deusa
Rua Ana
Almt.Barroso com Júlio Cézar
perto da Farmácia Vale.
0005337

ATENÇÃO — Prociso do NCz
4.000,00 hoje, tenho 2 linhas
telefônicas transferiveís para
deixar om garantia até o dia
05/05 quando rogastarei as
mesmas por NCz 5.000,00.
Tratar pelo fone 224-4627
com Wellnglon
5006290

FORMINHOS—Perca
peso
sem sair de casa formlnhos de
todos os tipos a preços de ocasiõo a partir de NCz60,00 não
perca esta oportunidade. Tratar com o Sr. Rui Av, Alcindo
Cacela 1938 ou fone 2293849
0005586

o
ATENÇÃO—Fabricamos
vendemos pelo menor preço
da praça camo para solteiro
torneada em pau mulato somonte 19,00 Pass Leitão n-°
317 fono 220-0837.
5006330

MANDE FAZER — Seu vestido, blazer e da sua filho; comisa do seu marido o filho. Procure quem entende do assunto
com vários anos de experiéncia Inclusive no sul do pais. Av.
Almirante Barroso 892, Ed.
Maiará apt-° 101, bloco A.
Bairro Marco, Margarida.

0005587

BRINQUEDOS E CALÇADOS ___ Agência Vasques está
abrindo estas duas linhas de
a proços do fáprodutos novos
brica, som concorrência, venha
comprovar aceitamos cartões
de crédito e vendemos a prazo. Não esquecendo que continuamos com os mesmos serviços de compra venda o troca
de mercadorias usadas do feide Sejão ao avião, 2 lojas 26
lembro 277 e Riachuelo com
Padre Prudêncio 2239552.
0006001

MOVEIS PISCINAS E TERRAÇOS — Fabricamos e vendemos os melhores e mais resistentes, madeira imputrecívois o
laqueadas: Açapú, Pau d'arco
e etc. A. Barroso 605 porlm.
Generallssimo e D. Romualdo.
OBS: Temos os melhores e
mais resistentes chapéus de
sois do Brasil.
0004609
NOIVAS/NOIVOS — Alugamos trajes para seu casamento, inclusive de seus pais,
padrinhos, damas o pagens.
Temos opções bem econômicas
com modelos já utilizados. Rua
13 de Maio/191 sala 903 fone
2412231/2252287.
0000840
PARA OS QUE VAO CASAR — Vestido de noivas
smoking ternos dama 15 anos
e t/os complementos p/que vocês possam realizar o sonho de
grande dia filmamos s/festa av
Nazaré 444 94 Ed. Ouro
F/2220476
5004571
PARQUE INFANTIL — Ins-

ESTOQUE HAVENDA—Por
motivo da entre do prédio estomos vendendo todo o nosso
estoque de confecções masculiTrair
na feminina infantil.
Av.Marquês de Herval 2607
onlre Dr. Freitas Alferes Cosia
fono 226-0097.Aceitamos
proposta.
r
0005965

PROAÇÃO DE SÓCIO
PRIETARIO —da Assembléia
Paraense Iranforiro uma quita*
da 1.100,00 uma do lalo Club
4.00,00 dou preferencia para
vender as 2 juntas
por
1.500,00 Iralar com Miriam
2243930 a Ioda hora
5005480

VENDE-SE UMA MIMIOORAFA — Modelo RexeRotary modelo 450 elétrica.
Valor real NCz 18.000,00
vendo-se por NCz 7.000,00
facilila-se om 2 parcelas. T/na
Trav. São Pedro 47B ao lado
do Cinoma II. F/222.9725.
5004787

ACEITA-SE ENCOMENDAS — Do
colçõos d'àguo redondos p/casal marca phoonlx 180,00 a
unldada. Entraga om
15 dias. à vista 10%
dese.
f/235-0043,_35--84-

VENDE-SE UMA SORVETEIRA —Semi-nova. Tralar
6
396 preço
Mundurucus
combinar.
5005302

3.

0005582

CLUDO
AÇÕES
BE—Vendo sócio proprietário
550,00 remida 1.500,00 tênis
clube para clube tuna luso
250,00 transferivel e quitadas
facilito AT-3 vz som entrada sm
avalista Auto Gil Matriz Trv
Frei Gil Vila Nova 249 Contro
2233351 compro títulos clube
assembléia paraense e outros
0005798
IATE

TIJOLOS E TELHAS —Temos
para pronta entrega qualquer
e
quantidade do tijolo do Piau!
sal de 25 kilos. Tralar lono
224-9037 o 225-2780.
5003402

DE FERRO
GRADES
Vende-so 4 grades medindo
Co1.30 por 1,50. Tralar Rua
sário Alvim, 604, apt-° 208,

VENDE-SE — 3 bolsas com
rampa própria com capacidade de 80 100 o 150 toneladas
falar com o senhor Ricardo po
Io fone 231-3611 231-0071
231-0587.
5004730

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO —Aroia o barro, pedra,
aterro, torra p/jardim carradas
10 m3, seixo a pronta entrega.
Grato pela preferoncia fono
226-5466.
0005858

VENDE-SE — Um voslido de
noiva de organsa bordado e
rebordado contendo uma grinaldo o um bouquet todos
trbalhados. Tratar no fono
233-3574.
5003813

MIRO MAT. CONSTRUm3
ÇÀO — Areio o Barro
7,00 Podra m3 14,00 Seixo
m3 20,00 Temos cimento e lijolos pagamento no ato da entrego Podidos f/231.4563
231.0765.
5006553

bloco B.

VENDE-SE —Por motivo de
viagom, grando quantidade de
peças p/bicicleta. Encontra-se
estocada em três pontos comorciais. C/ótimo faturamento
diário. T/c/o proprietário na R.
Son. manoel Barata 71B ed.
Infante de Sagres sala 1805
18-° andar.
0004163

PARAENASSEMBLÉIA
SE—Compro título sacio proou
remido
pago avispríetário
ta preço acima que custa no
ainda
clube
pago taxa de
transferência que custa no clube compro iate clube tuna para
club nâo importa se você está
desligado do quadro social ou
esteja em débito nos telefone
no
podemos levar o dinheiro
seu endoreço se você não fremetaxa
fazpagar
sá
quanta
lhor vender aplicar na poupança Auto Gil Matriz Tv Frei Gil
Centro
249
Nova
Vila
2233351 so vocô perdeu seu
outro
retiramos
sócio
de
titulo
0005832

APTO DE LUXO —Negócio
oportuno. Vendo na Braz de
Aguiar, um por andar, 145m2
de área. Tratar com o proprielário aponas NCz75.000 Rua
15 de Novembro 226/1506,
fono 224-7551 e 222-6765
(plantão).
0006039

SERVIÇOS,
OBRAS E
REFORMAS

Nínaldo.
5001114

VENDE-SE UM FREEZER —
Marca Prosdócimo, semi-novo.
Por NCz 450,00. Tralar pelo
fone 2268221.
5005247

CER CONST E REFORMAS
— Construímos casas caixa
d'agua piscina telhados assenlamento de lajotas tacos azulejos e pintura em geral.Elaboramos projetos e orçamentos ligue 2227738 falar c/Selma.
5005375

VENDE-SE UMA ESTRUTURA METÁLICA—De um galpão medindo lOm de largura
Preço
por 18 do comprimento.
NCz2.000,00. Tralar polo foou
Júnior
com
ne 235-1369
Ribamar.
5005250

CONSTRUÇÕES E REFORMAS — Infiltrações de todo tipo, pintura, ca lha, pi sei na, muros,reformas de coz o wc, reforma de inst.elétrica etc. Faça
um Engc/economÍa,chame
som compromÍsso:F:223-7267.
5005603

TROCO P/CARRO — Máquina industrial elétrica lixadeira
'
completa, coleções de formas,
presatiras, moldes etc. Trv.
SN. 9 n-°141. Cidade Nova III
volor 2.000.
0005512
CILINDRO
VENDE-SE
I
COMP — P/oxigònio
350,00,
1
Ceq.c/manômetro
arlngosc6pio 200,00, 1 Pa6"
Miluloyo
de
químotro
90,00, 8 Bolsas de Couro Pinton 60,00 cada. A vista 10%
dese. F/235-0043, 235-2843.
0005554

I ELE.ADORPEOBRÃS
C
fffl-BSBSli

5005254
VENDE-SE BALCÃO FRIGORfFICO — Socic, 2 portas. Tratar na Transcoqueiro
153 centro comercial Casa do
Bovino, procurar Augusto.
5005063

MATERIAIS
DIVERSOS
MATERIAIS DE CONSTRUÇAO ROCHA — Pedra 8m3
75,00, aroia 8m3 55,00, barro Bm3 50,00, terra preta
10m3 50,00, aterro arenoso
10m3 40,00. Pedidos para o
fone 235-2881.
5005404
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5005437
VENDE-SE UM AR CONDICIONADO — Cônsul do
7.000 BTlTs. Tratar Assis de
Vasconcelos n? 231 esquina
com a 28 de Setembro.
5005278

PAPELARIA

Moreno

.;
.

'¦fft--3

Temos papel até
para queimar.

VENDE-SI UM BELÍSSIMO
— Vestido de noiva, em cetim
italiano, bordado e rebordado,
em pérolas e slrass, tamanha
44, coroa em porólas e strass.
Informação 224-5091 Lúcia.
5004230

(O incêndio que o diga)

Voltamos mais forte
do que nunca.

VENDI-SE —Relógio corriIhõo parede novo, anel médico
advogado brilhante televisor
sharp colorido Rua João Balby
119 entre Doca e Quintino.
5006626

Material de expediente em geral
Copos descartáveis, etc...
!

• Entrega imediata.

Av. Almirante Wandenkolk, 275
Fones: 222.0061 • 222-0343

MATERIAL DE CONSTRU
ÇAO — Areio 10m3 55,00,

8m3 45,00, 16m3 90,00, Barro 10m3 55,00, 8m3 45,00 e
Pedra 6m3
16m3 90,00,
55,00 e 14m3 130,00, Seixo
A
lm3 18/00.
pronta entrega,
T/fono 224.9821.
5005158

20% de Desconto na
Compra de Artigos de
Armarinho e Brinquedos
':16

VENDO SECADOR—De cabelo de pé, dois carrinhos para
bobys cadeira versátil para esitttittsta maquiadora ou depiladora tudo em perfeito estado
Tel 2200853.
5006346

P/CONSTRU-

PARA TUMADEIRAS
DO—Procure MaiorMadeiras, Av. Bernardo Saao lado do
yão n-°32 Arsenal
Bonpará.fone 241-3263 Marol de
assoalho
deiras. Lambril
cadeira rodapé aÜzar pernamanca ripõo ripas vigas grunzepes caxilios aduelas etc..só
na Macor Av.Bernardo Sayão
n? 32 A Arsenal ao lado do
Banpar6 Fono 241-3263 sou
vendedor Freitas.
5006561

OFERTAS

VENDE-SE LYCRA EM MEe estampada
TRO —Lisa
18,00 o metro. Tratar Rua Frei
de Vila Novo 198 entro 28 do
Seiembro e Manoel Barata.

VINDE-SE UM BARCO —
Em madeira de lei equipado
com motor MWM. luz bomba
d'água capacidade 50 loneladas lone 222-9987.
5004772

PROJETOS

ÇÀO— Proj.ArquÍtetônico,hidráulico e elétrico...Um projeto bem feito é garantia de uma
obra segura e econômica,consuite nosso engenheiro sem
compromisso
F:223-7267
Antônio.
5005604

—

Vende-se
CBT
grande, motor 1113, equipado com guincho caçador de 33
toneladas, lâmina, direção hidraulica, ano 79. Pouco rodado, 100% de mecânica. T/fone
Aceitamos
224.9821.

TRATOR

MUIMCK — Vende-se
um guln-auto munck
de 5 toneladas.m.
Ver e tratar a rua Noa
1 877-Sacramenta.
Fone 2332163 e
2261925.
5005131

propostas.
5005154
TRATOR DE PNEUS —Vondo 3 CBT, grandes com motor
funcionando,
todos
fones
235-0403
Íerkins,
ratar
235-4180 no horário comerciai com sr. Antônio.
5005298
VENDE-SE MOTOR YAN— 7/8
MAR
proço NCz
fone
1 . 1 00,00.
Trair
235-4318.
0004740

DIVERSOS
MOTOR SCANIA MODELO DS.I. 11—Em ólimo oslado, c/poucas horas de trabalho,
marca
maritiScania,
mo,acompanhado de reversor
hidráulico modolo BW 120.
Fones 731.1237 o 731.1234
falar c/o Sr. Fernando.
5004725

VENDE-SE UM FREEZER —
Expositor para laticínios de 3 a
5 graus, com 4 metros de compnmento para supermercado.
Tralar no fone 233-2461.
5005259
— Pá-meconico,
VENDE-SE
Retro Escavadeiara, um Caminhão Muck. A tratar pelo fone
235-1566.

CALCUMAQUINAS
e manual
LAR—Eletrônicas
marcas Olivetti Teknilca Burroughs precisa uma máquina
escrever Olivetti Linea 88 revisada. Tratar Tv. Humaitá np
2018 lado S.M Bompreço.
5006303

5005134
VENDE-SE —Tralor massey
ferguson 95X, ótimo estado.
Tralar pelo fone 235-3715.

5005547

VENDE-SE 2 COLCHÚES
REDONDO —Do 2 metros
por 15 de espessura espuma
dura, por NCz200,00 cada
um. Tratar no fone 235-0205
5005540
VENDE-SE AR CONDICIONADO —Cônsul 18 mil btus, .
NCz600,00.
Telefone
228-2238.

RADIO para barco —
Vendo-se um rádio VHF novo
para barco fone 224-3025 e
224-3147.

5005013

CONSTRUÍMOS e reforMAMOS — Casas de alvenaria,
madeira,
piscinas e
galpões. Na cidadã e no interior. Elaboramos projetos e orcomentos. Damos referências.
T/fone 235.1866 com o Sr.

NS VENDE — Maleriais de
e barro
construções areia
10m3
10m3 70,00, alerro
8m3
40,00,
pedra
preta
100,00. Pedidos pelo fone
226-6882
5005449

MOTOR SCANIA MARITIMO 155 HP — Em oxcelenle*
estado. Sem revés. Telefone
241-1421.
0005864
VENDE-SE
FURADEIRA
PROFISSIONAL— P/concroto própria p/instalação elétrica
perfeito estado c/broca madril.
Ver av Ceará 21 F/2280572
5006394

VENDE-SE
PACARREGADEIRA — Micfiigan modelo 45 C, 55 C o 75 C
LM 4250 + transferência de
dividas. Tratar
fone (071)
2267022 ramal 9998 com o sr

VENDO DRIVE — E controladora da Sharp para MSX.
Infor600,00.
Valor
NCz
mações 233-4041.
5005483

Alves
5006377

ESQUADRIAS DE ALUMlNIO — Fazemos portas, janoIas, box para banheiro, grade
de proteção em alumínio temos
vidros orçamento s/compromisso menor preço da praça.
F/228-2079 Alubox.
0003370
ESQUADRIAS DE ALUMINIO E GRADES DE FERRO—Fabricamos janelas, porIas, boxes, grados simplos e
trabalhada, sanfona, portão,
balancim, fornecemos vidro e
mármore. F/226-9237
5003586
LAMBRIL DE ANOELIM
—Rio Madeira Ltda (Estância
Sinai) Av. Bernardo Sayão
1780 lelefone 225-1763. Lambril de Angelim Pedra somente
escolhidas. Temos tamÊeças
ém assoalho de ipè, sucupira,
angolim pedra, angelim vermolho, tábuas macheodas e
lambrtnzadas, rol de cadeira,
granzop o roda pé.
5003810
LAMBRIL ANOELIM PEDRA —Qualidade exportação grande promoção pagt-0
30 dias i/juros ou 3 vezes s/enIrada Tr/Av. Senador Lemos
2056-A Telégrafo ou fone
233-0501.
0004661
LAMBRIL ANOELIM PEDRA —Oferta a partir de
NCz5,50 o meiro quadrado
Tr/Av. Senador Lemos 2056-A
fone 233-0501.
0004663

VENDE-SE —Uma Máquina
xerox modelo 2.600 quitada.
Ver e tratar Av Assis de Vasconcelos n-° 430 allos horário
melhores inforcomercial,
ou
mações
224-3437
NCz
valor
222-7974,
1.500,00.
5005336
COMPRESVENDO
1
SOR—300 libra 1 talho patente p/15 toneladas 1 serra
elet. p/ferro 1 furadeira elet.
p/ ferro 1 máquina reg. RNC
elet. 1 máquina REMA elet. e
manual Ver Pass Euclides da
Cunha 200 ao lado do Posto B.
Horizonte
5005663

VENDE-SE — Uma máquina
de fazer gelo na garantia, na
marca dropgelo, prosdócimo,
capacidade p/150k por dia.
Tralar com o Sr. Flávío fone
235.4325.
5006224

Brasília
VENDE-SE —Uma
láxi ano 76 motor o lataria roformada valor 1.800,00. Tratar com Josó Maria Av. Artur
Bernardes pass. Sta Cruz n-°
0005929
—João
FILIAL
AUTOBEL
Balby, 109 com esles e outros
13 modelos com financiamento
fácil, Fusca 1600 86, Chovotto
SL 82, Santana CD 86, Corcel
L 82, Del Rey Ouro completo
novo 82, 83, Chevolto Hatch
SL 80 o Escort luxo novo 85.
0004877

VEÍCULOS:

PASSAT ANO 87 — 4 porIas, tipo exportação, ar condicionado
e som.
Contatos
229.1983 o 229.6783 falar
com Lúcio.
5004378

PASSAT SR ANO 79 — Selado ató 90 em excelente estado de conservação sujeito ã
teste end. Av. Dalva Pass. S.
Benedito 47 entre Alie Barroso
e P. A. Cabral Marambaia fone 231-2949, falar com Luiz.
0005534
CL
ZERO
QUANTUM
KM—Temos a pronta entrega
na cor azul stratos motálico exConsulte-nos
celente
preço.
p/fones 231-2912/4774 Av A
Barroso Al Tatiana 25 ao lado

do Chalé.
5005553
GLS/ZERO
QUANTUM
KM—Hidramático todo completo. Temos a pronta entrega
metálica
biskaya
cor azul
Consulte-nos
p/f/
231-2912/4774 Av A Barroso
Al Tatiana 25..
5005563
HIDRAMATIQUANTUN
CA 87 — Vende-se em estado
de nova, com todos os opcionais, de cor marron. Tratar na
Generalissimo Deodoro 457
esq. com Antônio Barreto.

5005595
GUER VENDER SEU CARRO — De qualquer marca ou
ano sem ter nenhuma despesa
sem perda de tempo ou buroh.
cracia,
liguB 225-0315
comercial.
0005246
ANO
86 —
SANTANA
Vende-se um no estado de novo. Tratar com a proprietária
pelo lono 231-5428.

5005407

SANTANA CG 86 —Ar condicionado, direção hidráulica,
vidro elétrico, trava elétrica,
som completo, carro impeçavol. Tralar na rua Deodoro de
Mendonça n-°32 ou pelo fone
229-3419.

5005532
SANTANA
se cor cinza,
dor urgente
Tratar direto
ne 225-0475

CL 89 —Vendosom preço p/venNCz 1 7.500,00.
c/proprietário foou 235-3494
0005451

SANTANA GL 2.000 —
Ano 89, novo, completo, com
ar, direção, rodas magnésio,
vidros verdes elétricos, tocafita, 2 portas, azul metálico, a
álcool NCz 25.500,00. Fone
224-7054

5005402

SANTANA GLS
—Vende-se zero km,
câmb. aut. dir hid, ar
cond., gasolina, 4
portas, selado. Excelente preço somente
até 3^ feira antes do
descongelamento.
Tratar c / Ama u ri
f/224-8203.

5005728
SAVEIRO ANO 85 — Bronco, NCz 6.500,00. Mauriti
399. Fono 233-2580

5005542

VENDE-SE BRASÍLIA PAR87—Bem
TICULAR
ANO
conservada, pintura e assoalho novo, motor e câmbio
100%. Solada 89 com loudo
pericial. Proço NCz 2.600,00.
Tratar na Rua dos Pariquis
Pass. Luzltana 33 e/Alcindo
Cacela e 14 de Março.
0005380
VENDE-SE BRASÍLIA—Ano
76 marron melálico selada molor e câmbio excelente Cidade
Nova III SN 07 n?232 Volor
NCz 1.700,00.

50Q5505
VENDE-SE FUSCA 82 — A
gasolina. Tratar pelo telefone
229.6466 ou 229.4611.
5005552
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VENDE-SE UM TAXI PASSAT 86 — Rádio-táxi. O intereisado ligar fone 231-4854,
Heraldo.
5005441
VENDE-SE —Kombi 81 em
bom oslado conservação preço
2.400,00 Kombi 78 preço
1.800,00 uma TL ano 74 preço
1.200,00. Tratar Cidade Nova 5 WE 39 nP581 enfrente ao
distrito policial.
5002819
VENDE-SE VOYAOE OL 83
—Em excelente eslado de conservacão selado todo equipodo etc. é uma jóia de carro Ver
e Tralar na Av.Genlil Bietoncourt c/14 de Março (Ed.Rio
Solimáes Apt-° n? 102) Sr.
Paulo.
5005721
VENDE-SE —Fusca Iransformado 86, todo equipado, som'
completo, rodas de magnésio,
pintura metálica. Vila Militar
da Aeronáutica
passagem
Douglas n?4 trav. Alferes Costa próximo ao Cassazum

5005513

VENDE-SE UMA BRASÍLIA
TAXI ANO 80 — Toda documontada no ponto de. rodar
preço a combinar. Tratar no
Conjunto Cidade Novo 5 WE
56 número 961 Casa Silva Bar
e Mercaaria Silva.
0005108

VENDI-SE UM SANTANA
OL—Ano 86, vermelho, 4 portas, com antena e vidros elétricot, rádio AM/FM, desembaolc.
çador, rodas liga-leve
Carro em ótimo ostado. Tralar
fone
224-6150
horário
comorcial
5003706

VENDE-SE —Um Gol ano
84, no valorde NCz4.800,00
com lataria e pneus 100%.
Tratar polo fone 235-3715.
5005560
VENDE-SE—1 Passai 82 d
rodas magnésio pneus radiais
selado e 1 chevotte 67 bom de
tudo e um corcel II selado
pneus novos tralar Juvenal
Cordeiro n?50 canudos.
• •
5005638

PARATI/88
VENDE-SE
CL—Marron metálico som viverdes
desemboçador
dros
traseiro selado 89 único dono.
Aceito carro menor valor. Trafone
tar
c/proprietário
233-2026-Ruo Nalal,203 Cj
Marex-Val de Cans

0005518
FUSCA
VENDE-SE UM
Selado motor e
ANO 80
lataria Jóia carro bem consorvado. Tralar na Trav. do Chaco n? 1487 enlre Duquo e
Visconde.
0005187
VENDE-SE UM FUSCA 80
—Preço NCz3.200,00, telefono 222-2707.
5005634
VENDE-SE UM FUSCA 80
Mecânica 100%, lanternagem e pintura recente, na cor
verdo metálico. Tratar Mauriti
1601.
5005648
VENDE-SE UM PASSAT 87
Tipo exportação a ar condicionado, carpetado, estufo de
veludo, jances magnésio. Tralar polo fono 229-2077 com
Sr. José 14.000 quatorze mil
cruzados novos.
0005613

WALCAR VEÍCULOS VW
Kombi
04,
— Passai
84/85/86, Voyago 88/89, Gol
83/85, Sanlana hidramático,
Fusca 85/86, Tralar na Arislides Lobo, 327,

FUSCA ANO 83—Cor branco pneus Ok rádio com capas
motor gasolina selado 89 documentação ordem revisado
pintura mecânica Tralar Tv Hun-° 2018
lado
S.M
mailá
Bompreço.
5006275

AUTOBEL FILIAL — O de
Almeida 174 próximo a Frutuoso Guimarães com financiamento sem burocracia Fusca
1300 79 Chevotte Hatch SL 82
Corcel luxo 83, Moio 180, DT
87 Brasília 82 A-10 Custon 86
Pampa GL 83 Passai LS 81
Opala Comodoro 4 portas 87
Bolina Ghia completo 88 Passot LS 83 Chevetlo SE Kombi
80 81 85 86 Escorl L 86 Fusco
81 D-10 impecável 82 Fiat 147
L 83 Chovotto SL 83.
0004880

PASSAT LS 84 — Vondo ou
Iroco por veículo, financio ató
6 moses. Trator na Norauto
Av. Genlil Bittencourt 2080
fone
de Maio
esq c/3
229.0900 ou 229.0260.
5005338

VOY AGE LS 86 — Vondo ou
troco por veiculo, financio, até
6 moses. Tratar na Norauto
Av. Gontil Billoncourt 2080
fone
do
Maio
esq c/3
229,0900 ou 229.0260
5005340

CONTEMCONSÓRCIO
PLADO — Transfore-so um do
Voyage, com 21 prestações
Infordo 258,00.
pagas,
mações polo fono 223-0741,
inclusive
hora
Qualquer
domingo.
5006391

131 Telégrafo.

PASSAT 77 — Por motivo
viagem em ótimas condições
mot. camb. lal. pinl. 4 pnous
novos documentos em dias.
Preço a combinar. Trav. Castro
3256 esquina com Castelo
Branco Bar da Deusa Guamá.
0005705

PA CARREGADEIRA MlCHIGAN — Modelo 125 ono
80. Vendemos ou trocamos
uma em perfeito estado de funrevisada,
cionamento, toda
contendo
pneus semi-novos
da MaT/Rua
e
concha.
garfo
rinho 45 ou p/fone 231.4028.
5005514

5005525

GL/PARATI
VOYAGE
seu
GL/GOL GL—Adquira
carro da linha Volks om 50 moMts ./juros c/opções a outra
modolos. mensalidade congedo 289,94
Ioda
apartir
Cacolo
p/més. Inf/Alcindo
1380 ou fono 225-1045
5006189

5005335

— Vendo um semi-novo servindo p/maritimo ou industrial
poucas horas de uso lodo original. Rua Pariquis n-° 1324
c/Tupinambás, Ed. Del Rey
2224579,
703
2230442
2241225.
0005651

MIMEÓGRAFO — Manual,
semi-novo, com pouco tempo
de uso e garantia de funcionamento. Tratar rua Jabatileua
71. Fone 226-8096 Canudos.
5005199

BRASÍLIA ANO 78 —Modolo 79 cor marron Saveiro lio lotaria
conciado
motor
100%. Tratar Ruo Diogo Moia
124 entre Doca de Souza
Franco o Almiranlo Wandoncolk NCz2.500,00
0005893

PARATI GLS 89 — Urgonto
LM 1.050,00 + transferencia
de consórcio. Tratar fono 084
(231-0909 com Freitas.

MOTOR YANMAR NB-10

MATERIAIS DE
GOHSTRÜÇÃO:

VENDO KOMBI 85 — Slandor om ótimo eslado. Tratar av
Almirante Barroso 1960
5006283

5005533

PARATI GLS 89 —Supor nova vendo ou troco por veiculo
de menor valor. Tralar diroto
com o propriolário polo tel
2280941.
5005033

MiQUIHàS E
EQUIPAMENTOS:

DISJUNTOR—Vende-se um
disjuntor de 15 Kv, pequeno
volume do óleo, fabr.Siemens
630 A, 350 MVA com boso o
relê primário, ótimo para substação, blindada ou cabine de
Tratar
medição.
p/fone
220-0004

VENDE-SE—Um Fusca ano
86 a gasolina falar cotn Alvino
na banca de revista om frenle
ao Hotel Milano Presidente
Vargas.
5006375

86 GASOLINA
PARATI
—Único dono, Tratar com o
fono 223-2534.
vpropriolário
5005523

VENDE-SE AREIA — Com
16m3 a NCz 80,00, podra
c/14m3 NCz 130,00, seixo comumc/13m3 a NCz 230,00 o
c/13m3 NCz
seixo lavado
280,00. T/fono 231.0974.
5003493

VENDE-SE UMA MAQUINA INDUSTRIAL — Colorete, goleira 2 agulhas. Tratar
Senador Lemos 4600 casa 2.
5005374

VENDO FUSCA 86 — Som,
bancos latos, pnous novos.
Tratar 229.7236 ou Rua Silvo
Caslro, 474 próximo a José
Bonifácio (Guamá).
5006629

PARATI 85 LS — Cor brancomplodono,som
co,único
to,pnous novos radiais carro
na
OKm.Tralar
de
om osíado
141
Av. Serzedelo Corroa
fopróx.a Braz do Aguiar não
chamos para almoço
5006021

INSTALADO
LAMBRIL
—Fornecemos lodo matorial
de 1-°, tipo exportação, antrogamos pronto e onvernízado.
Angelim pedra e oulros. Tolofone de 2-°a Domingo qualquer
Obs:
F/227.0996.
hora.
c/referéncias.
5004746

ALÜ8ÜEL,
COMPRA VENDA
E LEAS-Hfl

5006577

TENDA ESPIRITA MAE DE—Ela
lhe dará
LAMARE
orientação espiritual. Se os senhoros ou as senhoras percorreram vários meios e não obleram resultados procurem Mãe
Delamare. Venha ver para
crer. Manoel Barata, 1292.
Fone 222-2483.
0004016

5006291

Chalé.

5005578

VESTIDO DE NOIVA E DEBUTANTE — Vonde-so um lindissimo e luxuoso, manequim
bou42/44
acompanhando
quet e arranjo de cobeto e
aluga-se um para debutante.
Trator pelo fone 233-1395
5005228

'VENDE-SE

SERRARIA — Vende-se Rod
Transamazônica situada na cidade de Pacajá-Pa serra-fita
langer 1,25 m completa conjunto Scania 130 KVA terreno
casas etc região de muita madeira moóno ipô froijó cedro e
outras facilidade mão de obra
NCz 45.000,00 fone (069)
451.2717 Pimenta Bueno-Ro
5002909

Leva você com legurança, tranquilidado o multo conforto à Sflo PauIo (Ibitinga), Soo Paulo (Copilol),
Foz, Paraguay e Argenllna. Saldo dia 15/05/69. Inf. de segunda
a domingo pelos fones: 224-4500
e 225-0603.
Drama não justifica, Brama
faz. Vem você lambem, Brama íaz
muito por você.

<2_à

compromiso.

RELÓGIO DE PONTO —
Vende-se um marca Dimop com
4 porta-cartões todo novo em
perfeito estado de conservação. Tratar pelos fones
235-0608/235-4822 com
Jonas.
5005034

oslaKOMBII8.—Ótimo
dõilàtariâ excolonto.molor 06
impocávol,Proço apenas 4.000
cruzados novos.Vonlia logo ou
consulte-nos
p/fonos
231-2912/4774 Av A. Barrolado do
25
ao
Tatiana
io Al.

BRAMA TOUR

NS VENDE — Materiais de
construções areia e barro
10m3 70,00, aterro 10m3
40,00, pedra preta 8m3
100,00. Pedidos pelo fone
226-6882
5006220

URGENTE —Um
VENDO
dormitório de casal cerejeira,
um dormitório do solteiro cerede costura
jeira, uma máquina
com movei, um vldoo casselo
novo, tudo om perfeito estado
e preço ótimo, confiro com Iria
ou Noo 228-3924.

interTELEGRADES—Evito
mediários. Chame 235-1455
grades de ferro portas de enrolar balancins sanfonas mos/
nor preço orçamento

OU TROCASE—Por Fusca um cj. de som
Phitco Hitachi com 2 decks, 1
lelevisão cal. 20' Sanyo, um'
berço em pinho, 1 aquário
completo. Tudo no valor de
NCz 1.100,00. T/Tiradonlos
500 caso A.
5006140

Umo novo concepção na orle de cobroi. Bem perto de vote, poro o suo Ironqüilidado. Cobrança de cheques,
ele.
promissórias, duplicatas, aluguéii
Rua Padre Prudêncio 61 sala 505-74.114
Reg.
IP
241-1308.
Fone:

VENDO UM CASACO —Do
pele semi novo tralar fone
233-0579 segunda feira NCz
600.
5005946

ligue

PASSARELA DAS NOIVAS
— Aluguel e venda de vesl de
noiva, acessórios importados
p/noivas e madrinhas, traje rigor masc/fem, daminhas e vest.
Abreu
Gama
p/debutantes.
137 LjA3. Fone 22229002-°a
6-1
5005466

BELÉM CENTRAL
DE COBRANÇAS

TRIUNFO MATERIAL DE
—Areia
CONSTRUÇÃO
6m3 48,00. Tomos seixo em
promoção por tempo limitado
20,00 o m3. Podido pelo lono
235-1399 o 235-4863.
,5000395

VENDE-SE URGENTE —
Grades do corvoia, rofrigerante vozlas. Conjunto Satélite,
WE 6, n-° 374, lolofone
234-8145.
5005270

PARAENSE
ASSEMBLÉIA
— Compra-se um titulo em
dias. Procure interesado. Rua
Diogo Móia n*1 1097 fone
223-7609.
0004970

USADAS
MERCADORIAS
— E semi-novas é com Agência
Vasques oferta p/dia das rnãf
dt
a partir
geladeiras
(150,00) fogão 4 bocas Semer
Brastemp
lavadora
(60,00)
(160,00) System Philips c/rack
300 wals (700,00) 3 em 1 York
Importado (470,00) enceradeiras a partir do (20,00) ventiladores a partir do (27,00) tomos brinquedos e sapatos novos a preço de fábrica aceitamos cartões de crédito financiamos em 3 pagamentos não
fechamos para almoço Agência Vasques onde você compra
revendo troca do feijão ao aviãc
duas lojas 28 de Selembro 277
filial Riachuelo c/Padre Prudêncio f/223-9552.
0006006

tale em sua casa de veraneio,
lançamento em Belém, desconto promocional. Solicite catalógo sem compromisso fone
223-0125.
5005643

V

Belém, domingo, 3Q de abril de 1989

O LIBERAL

12 CLASSIFICADOS

0005415

CHEVROLET
MONZA CLASSIC 87 — '
portas completo direção hidraulica câmbio automático ai
com 32000 km liconciado 89
cor cinza único dono. Tratar
lono 226-0155.
0005097

FUSCA FAFA 78—Vendo-se
um excelente estado de conservação pneus semi-novos mecânica impocávol preço barbada
NCz2.400,00. Tralar na Braz
de Aguiar 85 apl-° 802 fl
222-7548.
5006423

AUTOBEL MATRIZ — Riachuelo 296 F-1000 cabine duMonza
pia, Fusca 1600 85
Hatch SLE comploto ar Pampo
GL 84 Moto 450 esporte 84
Voyago LS 83 Monza SLE
completo 85 Pampa GL 86 Fusca 1600 86 Chovotto SE 88 Dol
Rey Ghia 87 Moto CB 400 83
Fusca equipado 80 Chevotte
SL 80 Escort táxi 86 amarelo
Fusca 84 novo Diplomata 4
portas 87 preto Del Rey Ouro
63 Brasília LS impecável 79
Chovotto SL 86 Monza SLE
completo 84.
0004899

KOMBI JÓIA —Motivo viagem motor impecável documentos em dia estado geral ok
proço Ncz 1.600,00 Tralar
rua S-N-l Cidade Nova I n-°02
fono 235-0803.
5006502
PARATI
GLIMONZA
2.0—Escort XR-3 Belina L/Gol
Gl/Chevetle SL/e
adquira
s/carro de qualquer
marca.atraves do consórcio c/mensolidado congelada apartir de
227,73
p/mès Inf/AI.Cucela
1380 f/2251045
5006159

CONSERTA-SE NA HORA
— Rádio toca-fitas amplificadores e som em geral orçamento s/compromisso abra espaço
no s/carro e deixe entrar a tecnologia Speed o sonzão do
s/carro Tv. 14 de Março 785
c/Diogo Moio f/241-1519 horário diret-"*.
5005577
GUAJARÁ
CONSÓRCIO
—Carro usado Gol CL 30 pa93,00
atual
gas prestação
translore-se 2.800,00. Tralor
fono 231-2174
5005408
C/50%
ESCAPAMENTO
DE DESCONTO E C/GA—-Aproveite
o super
RANTIA
promoção de silencioso sogalvanizado de grande durabilidadB somos imbativeis n/preço
e duvidamos quem venda mais
barato
colocação
grátis.
Speed-Escapamonto tv. 14 de
Moia
c/Diogo
785
Março
f/241-1519 horário direto.

5005615
MAIS
AS
FABRICAMOS
LINDAS PLACAS P/VEICU—
da
P/menor preço
LOS
pc,a
padrão esportivas e refletivas
são anti-corrosivas não enferrujam e c/durocão permanente
T/Speed Tv. 14 do Março 785
c/Diogo Moia f/241-1519 horário direto.
5005593
FUSCA 1300 L 78 — Em
boas condições de motor câmbio e lataria , todo documentado por NCz 1700,00 ver Trav.
Pirajá 1214 próx. Duque de
Caxias Marco.

0005710
FUSCA 70 —Vondo todo ciginal, precisando de pintura.
Telefone 228-3135.
5005464
FUSCA 80 —Cor vermelha,
bancos reclinaveis, jance de
magnésio,
radiais,
pneus
1.300 L. Tratar pelo fone
222-3302 no horário das 8 ás
10:30. Preço NCz2.500,00.
5005286
FUSCA 81 —A gasolina carro de mulher selado até 90 lalaria motor o câmbio excelente
pneus todos bons bancos bom
fundo também Fusca om bom
ost. R. João Balby 1309 VI Olídio 45 px 9 de Jan f/2247604
0005031
FUSCA 86 — Em átimo estodo de conservação, toca-fita,
amplificador, de cor bege.
Tralar na Generalissimo Deodoro 457 esq. com Antônio
Barreto.
5005598
FUSCA—Tronsformado p/ 80
c/ bancos altos cor branco lataria e motor jóia p/ 2.000,00 T.
Rua da Mala n-°1044 T Bastos
Conjunto Médice I fim da rua.
5005627
GOL 83 — Vende-so átimo
lataria,
mecânica excolonto,
pneus novos, cor branca, somente NCz 4.500,00. Tralar
com o proprietário silo a Passagem do Arame, 401, entro
Dr. Freitas o Alferes Costa.

5005242
GOL CL 89 OKM — Vendo
ou troco por veiculo, financio
alé 6 meses. Tratar no Norauto Av. Gontil Bittencourt 2080
fone
Maio
esq c/3
de
229.0900 ou 229.0260.
5005339
GOL GL 0 KM/PARATI
85—Parati S 85 cor cinza met
pneus novos desembaçador lalaria mecânica excelente Gol
GL 89 Okm com vários opcionois do fábrica
5marchas
pneus radiais Fone 2243754
2253128 Aceito troca
5005994
GOL GTS/87—Na cor prata
ônix em excelente eslado de
conservação, baixa kilometragem, todo original Preço ótimo
Tratar Av A. Barroso Al. Totianan-°25 F/231-2912/4774 ao
lado do Chalé.
5005526
KOMBI MODELO 80 — Em
bom estado de conservação,
NCz
Volor
pneus novos.
2.600,00. Tratar no Conj. ToRuo
n-°54
ou
Bebedouro
pajós
pelo fone 231.2399.

5005125

PASSAT 83 — Vondo prelo
álcool 4 portas NCz 5.500,00
da
Rua
sem intermediário.
Olaria Conj Orquídea 2? rua
Fone
Canudos.
casa 20
229-5252

5006311
SAVEIRO 86 — Conservado, cor cinza. Tratar pelos fonos 225.2487, 223.5693. Tratar com Augusto.
5006341
TAXI PASSAT—Ano 81 com
digital e vidros rayban pronto
para faturar todo legalizado.
Vendo preço a combinar TraBarroso
lar Av Almirante
1272.
5006268
FAFA
FUSCA
VENDE-SE
ANO 81 —Excelente estado
ver e tratar Rua Soares Carneiro 661 Sr. Roberto.
0005996
VENDE-SE FUSCA — Trotar
av José Bonifácio 352.
5006185
VENDE-SE FUSCA 81 —
Excelente estado. Tratar 16 de
Novembro 595.
5006209
VENDE-SE GOL GL E PARATI GL —Vendo Gol-GL
c/12 prestações pagas o Parati
GL c/14 prestações pagas motivo viagom por gentileza ligar
3-°feira Inf. 229-1293.
0005936
VENDE-SE GOL — Ano 80
modelo 81, documentação em
ordem, sem problemas de lataNCz
Preço
ria e motor.
4.000,00. Tratar na Pass. Sta
Maria n-° 148 Bairro Sacramonto. F/233.0946.
5006237
VENDE-SE SANTANA 88
GLS —Com ar direção hidraulica e transmissão automática .
de fábrica com baixa kilomevalor
e 2' portas
tragem
Tratar com
NCz28.000,00.
Júnior telefone 222-2256.
5006203
FUSCA
UM
VENDE-SE
—selado preço NCz 1.800,00
vidros
raiban
novos
guipneus
don esporte burrachão no parachoque jance de Brasília para o lpque chegar. Tratar Rua
dos Mundurucus 3965,enlre
e Josó
Castelo
Bonifácio-S.Braz.
5006114
VENDE-SE UM FUSCA 81
— Novíssimo,
banco
alto,
pneus bons. Fone 226.8448.
237
entre
Caxias
Av. Duque
Domingos Marreiros.
5006359
VENDE-SE UMA BRASÍLIA
ANO 75 — Motor cambio e
lolaria de 1-°, pneus novos por
NCzl.300,00.
apenas
Dr.Freilas com l-°de Dez«mbron-°3247.
5006362
VENDE-SE UMA BRASÍLIA
—Modelo 78 boa de tudo
1.500 e um lindo chevete ano
80 proço 2.500 e uma linda
moto CG ano 86 ML 1.500 e
um chevete ano 84 SL todo original 5.300 Cidade Novo 5
we 29 n-"&92.
5006518
VOLKS BEGOT AÜTOMOVEIS E UTIKT — T/Saveiro
85 S, Brasília 78, Kombi 82/86
o utifit. D-10 81, D-20 86 e 2
89 Custon S, F-4000 84/OKm,
Caçamba F-l3000 86, ônibus,
rodov. 77, Opola 4p. 81.
BR-316 Km 5 f/235.4885
235.4361.

DtO.

*qo

MONZA HATCH SLE ANO
84 — Vidros elétricos, pnous
novos, som completo, cor molálica. Preço NCz 6.600,00.
Tralar fone 226.1870.
5005588

GOL GLIMONZA 2.O/ES89
CORT XR-3 —Ano
Okm,vocô tem opções em modelos e cores e mais s/juros
congelada
c/mensalidade
256,14
apartir
de
Cacela
p/môs. Inf/Alcindo
1380 ou fano:2251045.
5006235

AUTOBEL FILIAL — Ô do
Almeida 174 próximo a Frutuoso com carros particulares e
táxi pronto para rodar particulares Opala Comodoro 4 portas 87 Corcel luxo 83 Fuscas
78e81 A-10 Custon 86 e D-10
82 Escort L 86 o oulros táxi já
com placas Fusca 83 Brasília
82 Escort GL 86 Opala 4 portas 80 Brasília 78 Voyage LS
83. Obs: financiamento direto.
0004881

&

0005723

VOLKSWAGEN BUORE —
Motor 1.600, pneus novos.
Valor NCz 3.000,00. Tralor
406,
apt-°
Cesário Alvim,
108-B, fone 223-5864, Rui.
5005438
LULS
VOYAOE
83
XO—Cinza metálico, em otide
mo estado
conservação.
Tratar D. Romualdo Coelho
telefone
916
apl-° 101,
223-3314.
5005687
VENDO PASSAT LS ANO
81 — Gasolina cor bego lataria s/nenhum podre pintura estufamento o motor excelente
pneus semi-novos. Tratar Pass.
S.João N-°10 Torra Firme prox.
fim da linha do Canudos preço
aceito
Não
3 550
intermediário.
5005654
PLUS
VENDO VOYAOE
MOD. 87 ¦»- Com vidro verde, som completo, alarme aléIrico, banco com capa, roda
em liga love 89, pneus novos,
selado até 90. Bom de ludo.
Ver p/crer. T/224.0490 ou
241.2623.
5004202

MONZA SL/E 87—Cor azul
4 portas direção hidráulica vidro trava mala antena reirovisor tudo elétrico vendo ou troco por veículo de menor volor
Lomos 405
Av.
Senador
das
Varojão
f/2237767
Baterias

5005027
MONZA SL/E ANO 85 Vendo c/direção hidráulica ar
vidro
elétrico
condicionado
pneus novos som Tratar Av. Jo501
1977
apto
se Bonifácio
229.1833.
5005392
MONZA SLE 86 — Completo. vende-so, diroção, ar som
super conservado
preço.
NCz 12.500,00. Tralar direlo
c/proprietário fone 225-0475
ou 222-585B

0005445
MONZA SLE 88 — Preço
NCz 18.000,00. Tratar
229-1262.
5005417
MONZA SLE ANO 84 —
Cor preta, vidros elétricos,
som, filtro solar, carro em porfeitas condições. Preço NCz
8.500,00. Não perca é um linfone
Tralar
do carro.
esquina
Pariquis
223-0537
com Tupinambás Ed Del Rey
apl-°140l
5005416
MONZA SR 2.0 87 — Ar
cond, dir hidráulica, retro e vidros elétricos verdes, sam selenio c/tojo, farol, 24.000 km,
praia metálica, aceito troca
por carro de menor ou maior
valor. Fone 224-9272
5005537
OPALA COMODORO 88
— Direção hidráulica, ar refrigerado, 4 portas, 6 cc. Tralar
Av. Braz de Aguiar 1621 fone
225.2237. Falar com Flávio.
5004236
OPALA REFOMADO — Pora furgão fechado cor vermelha ano 74. Tratar na Oficina
Tigrão sito à Av. Senador Lemos n-°2998.
5004776
TERRENOS POR CARRO
—Oportunidade, troco 2 terrenos Mosqueiro e leoaracy, valor NCz4.000,00, por carro
até NCz3.000,00 o mínimo,
perco NCz 1.000,00 você ganha. Tratar fone 226-4925.
5005491
VENDE-SE
CHEVETTE/84
Pneus, pintura o mecânica
jóia. Tratar Bernal do Couto,
1302 fone 224-1592
0004772
VENDE-SE MONZA SR/86
Prelo completo s/ar. NCz
Fones
233-1279
11.000.
233-0181.

0005315
VENDE-SE OU TROCA-SE
Opala Diplomata 84, 6 cc,
fono
Tratar
completo.
224-0470, 229-6455.
5004833
VENDE-SE UM CHEVETTE
HATCH 81 — Tralar Av Dr
Freitas Conjunto 14 Bis Bi 26
ap 101 fone 228.1246.
5005364
D-20
UMA
VENDE-SE
CUSTOM — Zero quilômetro
por NCz 32.000,00. Tralar
pelo fono 223-7845.
5003389
D-20
VENDE-SE
UMA
-—Modelo 86, capota de fibra,
também
uma
ótimo estado, e
Elba 87, tratar Braz de Aguiar
346, opt-° 705 B, telefono
241-0338.
5005289
VENDE-SE — Um Chevetlo
77 no ostodo NCz 600,00 sem
contra oferta Panorama XXI
quadra 19 casa 3.
5003884
VENDE-SE — Um Monza
Hatch, ano 83, azul metálico,
conservado. Tratar Barão de
Igarapé Miri, 711 Farmácia
Ana Neri. Preço de ocasião.
0005247
VENDE-SE—Um Opala Cornodoro ano 80 modelo 81 a
tratar Av. Pedro Alvares Cabral 5246 próximo ao Casota.
5004989
VENDE-SE —Um Opala Cornodoro ano 84, com som, rodas de magnésio, porta mola
elétrico, ótimo ostado. Tratar
pelo fone 235-3715.
5005554
VENDE-SE —Uma D-10 ano
83 e uma Chevy 500-SE ano
87, ótimo ostado. Tratar pelo
lono 235-3715.
5005549
VENDO MONZA 85 —Todo novo, branco com pneus novos, faço bom preço ou troco
por Kombi nova. Vendo Chevetle conversível com linda capotas ano 79, 5 pneus noPaulo fone
vos.Procurar
229-8737.

0005277
VENDO UM OPALA COMODORO — Ano 86, com ar
condicionado, direção hidráulico, vidro elétrico e degrade,
mala automática, etc. NCz
14.000,00. Tratar com o sr Alberto Moroes fono 229-6721
5005623
WALCAR VEÍCULOS —
Opala Diplomota 85/86, OpaIa Comodoro 86 c/som, ar, direção, mala antena o vidro eiétricôs. Ver na Aristides Lobo,
327 c/l-° do Março.
0005417
WALCAR VEÍCULOS — Diplomata 85/86/88, Comodoro
86, Caravan Comodoro 86
Marojá 86 Chovotto 84/86/89
Monzo 85/86/87 Chevy SL
86/89 Opala 84. Trotar na
Aristides Lobo, 327 c/l-° do
Março.
0005419

—
ESCORT OI ANO 87
Marron metálico, com som,
Fono»
ostqdo_.
porlolto
229.0015, 229.7925
231.3212.

—Único
1986
CHEVETTE
rodadoi 5
dono c/36000
89
IPVA
novos
pneus radiai»
Paisoi
pago. Tratar Guerras
108 Canudos.

5005315

5006471

VEÍCULOS:

CHEVROLET
DlCHÍVRÕÍBT OPALA
PLOMATA 85 — Complolo 2
87
outra
84
caravan
6
cil
pta
opala 83 4 pia opala 82 2 pia
avaliila
sm
6
vz
facilito
vondo
im entrada Aulo Gil Matriz Trv
Fral Gil Vila Nova 249 C«ntro
2233351 compro sou veículo
pago avilta ou açoito para
vender om consignação a
vlita.
0005838

Ltdá).

5005341
CLASSIC 87 — Vende-se em
eitado de novo, de cor dourado. Tratar na Generalíssimo
Deodoro 457 esq. com Antonio Barreto.
5005590

CHEVETTE SL ANO 83 —
Modolo 84, cor branca, baixa
todos
quilometragem, pneus
novos, 5 rodas de magnésio
conservado.
bem
Carro
ate.
Tratar na Travessa Francisco
Monteiro, 523, Canudos.
5006300

0004812

COMODORO AUTOMATICO 87 — Com todos opcionais de fábrica, ar cond,direnovos
ção hid,anl.elót pneus
radiais,úníco dono.Vendo troco o financio Tratar Av Serzedelo Corrêa 141 próx.a Braz
de Aguiar não fechamos para
almoço
5006015

—Vendo

0005976

CONSERTA-SE NA HORA
— Rádio toca-fitas amplificadores e som em geral orçamento s/compromisso abra espaço
no s/carro e deixe entrar a tecnologia Speed o sonzão do
s/carro Tv. 14 de Março 785
c/Diogo Moia f/241-1519 ho-

5005580

CORCEL II ANO 82—Bege
gasolina vendo impecável total
negócio de proprietário para
proprietário Ver Tv Comenda, dor Pinha.230 2332158 Sacramenta sr Rui.
5005261

MONZA CLASSIC 88 —
Baixa quilometragem, preto
NCz
preço
grafite,
24.000,00. Tratar pelos Fones
226-0304 ou 226-7868.
5006127

DIPLOMATA 82 — Dir.hid,
som
desemb.tras,
ar,cond,
4 portas,
completo,
pneus
bons, 4 cil, a gasolina, cor metal, exc.estado de conservaçâo. Tratar fone 222-9272.
5005509

233.3754.

FORD DEL REY 88 — Guia
Del Rey 84 outro 85 2 pta
equipado completo Ford Lanidramatico
81
dau Galaxi
8.500,00 vendo facilito 6 vz
sem avalista Auto Gil Matriz
Tv Frei Gil Vila Nova 249 Centro 2233351 compro sou veicuIo pago avista ou aceito para1
vender

5006131
OPALA 78—Vende-se em
excelente estado de conservaTratar com proprietário
Íão
rav Dr. Moraes 98.
5006378

0005803

Com capota, pneus novos, toda em perfeito estado. Contato
222-0431.
5004894

CHEVETTE SE 87 - Pouco
rodado, único dono, som completo, vidros verdes, etc. Tralar polo fono 226-8275.
5005432

DIPLOMATA SE 88 —Estado de ok. vendo ou troco por
veículo de menor valor. Tratar
direto cam o proprietário tel
2235331 c/Ricardo.
5005037
DIPLOMATA SE 88 —Verde
_ samambaia 6cc 4 portas em estado de novo vendo ou troco
por veículo de menor valor. Tel
2235331 com o proprietário.
5005043
DIPLOMATA SE 89 —Personalizada em ostado de Ok
vendo ou troco por veiculo de
menor valor. Trotar direto com
o proprietário tel 2235331
c/Ricardo.

5005040

CONSERTASSE NA HORA
— Rádio toca-fitas amplificadores e som em geral orçamento s/compromisso abra espaço
no s/carro e deixe entrar a tecnologia Speed o sonzão do
s/carro Tv. 14 do Março 785
c/Diogo Moia f/241-1519 horário direto.

CHEVROLET BEGOT AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS
— T/D-20 Cuslon S 89/86.
D-10 81, e variáveis. F-4000
84/OKM, caçamba F-13000
86, 3 Truck 78, Opala Comod.
81 4 p, Kombi 82/86, ônibus
BR-316 Km 5
77.
rodov.
f/235.4885

FABRICAMOS AS MAIS
LINDAS PLACAS P/VElCULOS — P/monor preço da pça
padrão esportivas e refletivas
são anti-corrosivas não enferrujam e c/duração permanente
T/Speod Tv. 14 de Março 785
c/Diogo Moia 1/241-1519 horário direto.
5005594
MARAJÓ 86 — Vende-se em
ótimo estado de conservação,
de cor dourado, som completo.
Tratar na Generalíssimo Deodoro 457 esq. com Antônio
Barreto.
5005592
MARAJÓ SL/E 1989—Apenas 1900 km rodados c/seguro
total faturado em Belém a gasolina na garantia c/opcionais
de fábrica.Vendo
NCzl4.500,00 ou troco.Ver
na T.Vilela n-°2250 entro 25 e
Duque Sr.Paulo
0005632
MONZA 84 —Cor preto motólíco rodas liga leve pnous radiais com completo Tratar 14
de Março 2223 entre Gentil o
Conselheiro.
5005702
MONZA 85 —Vondo om exestado,
celente
preço
NCz9.000,00,
fone
226-0779.
5005656
MONZA 87 SLE — Completo, em ótimo estado do conservação,
documentos selado.
Tratar na Generalissimo Deodoro 457 esq. com Antônio
Barreto.

5005620
VENDO OPALA 78 — Azul
de tudo,
metálico, excel.
c/pneus radiais novos, rádio e
bateria, bancos altos. Todo
T/prop.
documentado.
p/f/222.5736 ou om frente oo
Cinoma III, Tv. São Pedro, Vila
Rosa M-° casa 49. V/NCz
2.750,00.

5005253

„„,...„,
5005581

II GL ANO 85
semi-novo sempre
combinar
particular preço á
tratar diretamente com pro231-6116
fone
prietário pelo
ou Conj Panorama XXI Qudra
7 casa 03 (em frente ao

CORCEL
—Carro

0005812

TRANSFERE-SE UM
CONSÓRCIO — De
um Opala Diplomata
e outro de F-1000.
Fone 231.4885.
5006344
CARAVENDE-SE
VAN—Comodoro/76 toda reformada pneus novos Jance
Tratar
magnésio legalizado
Trav Humailá 1414 esq e7 VisCarlíto.
conde cam
5006316
VENDE-SE CHEVETTTE LÜ~
XO 85—NCz6.600 cor praia
veiculo do mulher.bom de tudo
Obstdocumentos lie. 89, pintura a mecânica excelente pouco
rodado. Tratar f/2222245 Av
16 de Novombro 581 Ap211
0005983
VENDE-SE CHEVETTE ANO
83 —Gasolina excelente estado.Ver e tratar Rua João
Balby 1021 apto 302 Ed. Antonio Júnior Sr. Sandro.
0006012
VENDE-SE UM CHEVETTE
HATCH — Ano 80 modelo suluxo, todo acarpetado,
ancos altos, rodas de magnéEer
sio, todo legalizado, carro imMaio n°
pecavel. Tratar tv 3 de
1562 enlre Genlil o Magalhães
Barata ou pelo fone 229-4702
5006181
VENDE-SE UM CHEVETTE
—Azul metálico ano 79 transformado para 80 bancos altos
roda de magnésio 4 pneus novos motor o lataria sujeito a
teste. Ver na 14 do Abril 1540
Apl-°102.
5006270
CARAUMA
VENDE-SE
VAN — Modelo 77 bom estamotor
com
de
conservação
do
85, pneus bons. Tratar na São
com
36
Bengui
n?
Bento
Severino
5006252
VENDO CHEVETTE 79 —
Em bom estado de conservação, motor e lataria. Tratar
523-8742.
5006194
VENDO SLE — 4 portas 2.0
completo com ar, 14.000 Km,
único dono, cor bege metaliza23.000,00.
NCz
do.
F/226.5529, 223.3269.
5006146

Mangeirão).

5005507
AUTOMÁTICO
DEL REY
ANO 83 —Enxuto vonde-se.
Tratar Av. Assis de Vasconce
los 869 Apt-°702 ou pelo fone
222-0798.
5005434
— Com
DEL REY GHIA 86
vidro elétrico, som completo,
elétrica,
trava
digital,
relógio
desembaçador térmico, em exdono.
único
estado,
celente
Tratar proprietário pelo fone
226.1836.
5005649
DEL REY GHIA —Vendo-se
um semi-novo, com todos os
arde fábr^a,
opcionais
condicionado, direfão hidraurádio
lica, vidros eKiricos,
AM/FM, locolita, vidros rayban, /mala elétrica etc. Tratar
ou Gentil
pelo fono 223-0915.
20190.
0005167
DEL REY L 84 — Vendo ou
troco por veículo, financio, até
6 meses. Tratar na Norauto
Av. Gonlil Bittencourt 2080
fone
de Maio
esq c/3
229.0900 ou 229.0260.

BELINA
UMA
VENDE-SE
GLX 86 —Com direção hidraulica ar condicionado o som não
aceitamos intermediário a tratar polo lono 226-7386 ou Duque de Caxias 602.

isA'*'i

VINDE-SE
— Baixa de
dos. Valor
Trotar lono
Sr. Antônio.

A FIBRA NAO DEVE — Ter
homem mas o homem devo tor
fibra Sabará campeão em fibra de vidro. Recupera lanchás e carros. D.Romualdo
Coelho com P.Alvares Cabral
5004154

2244308
5004903
CAMINHÃO BEGOT AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS
— T/1113 Tr uck 78, ánibus 77,
rodov. cacjmba F-13000 86,
F-4000 OKm/84, D-10 81,
D-20 89 Custon S, Saveiro 85,
Opala 81 4 p. Kombi 86/82.
BR 316 Km 5 1/235.4885.
0005736

229-3922.
5005152
VENDE-SE CORCEL II 81
— Teto solar jance magnésio,
som completo 4 pneus novos
selado até 1990 pode trazer
mecânico NCz2.800,00 Fone
224-5241.
5002760
ESCORT XR3
VENDE-SE
ANO 89 — Vermelho perolizado, teto solar, ar condidonado, rodas de liga-leve, som,
antena elétrica, completo. Tratar fone 233-4491 e 226-6662
com Eugênio.
5004724
VENDE-SE ESCORT ANO
84 —Em perfeito estado equipado de som e rodas esporte
excelenpneus novos e pintura
to tratar no fone 226-1411.

5005433
VENDE-SE UM CORCEL II
Ano 81, à gasolina, cor
azul, todo original. Conjunto
rua
Promorar,
quadra 66,
14-A, n-° 141. Bairro Val-deCães, fone 233-4384.
0005609
VENDE-SE UM CORCEL II
Ano 82. Tratar na Antônio
Baena 65.
5005280
VENDE-SE UM DEL REY 84
Ar condicionado, vidro automótico.
Tratar
fone
224-9220.
5004943

BELINA L 84 — Toca-fita,
bagajeiro vendo ou troco por
voículo, financio, até 6 meses.
Tratar na Norauto Av. Gentil
Bittencourt 2080 esq c/3 de
ou
fone 229.0900
Maio
229.0260.

5005344
BELINA II ANO 85—Excelente estado de conservação
pneu novo rádio AM/FM financio até 6 meses ver em Auto Gil
filiol Gentil 1121 osq/c/Gonelicencio
rallssimo f/2412061
s/velculo conosco Cristo Salva
5006657
BELINA LIESCORT LIDEL
sou
REY-GHIA—Adquira
carro através do consórcio em
50 meses s/juros c/opções a
modelos e cores.Mensalidade
congelada apartir do 274,25
p/mês.Alcindo Cacela 1380 ou
2251045
5006206

F-1000 SUPER SÉRIE —
Ano 89 LM NCz 1.720,00
mais transferência do monsalidado. T/fone (071) 226.7022
ramol9991 Walter.
5006514

DEL REY SUPER CONSERVADO — 84 GL pneus novos
toca-fita único dono Boaventura da Silva n? 1289 c/14 do
Março e Alcindo Cacela.
5005389

VENDO DEL REY GLX —
88, direção hidráulica, em perfeitas condições, preço NCz
14.000,00. tralar na Rodovia
Augusto Montenegro 573 ou
lono 231 1161
5004984

FORD LAN DAU 80—Cor
branco capota preta arcondicionado rádio tocafita pneus
ok caixa marcha mecânica direçaõ hidráulica revisado original fábrica. Tratar Tv HumaiS.M
lado
16 n-° 2018
Bompreço.
5006281

5005227

WALCAR VEÍCULOS — BeL/87,
Belina
lina
Ghia/86,
Pampa Ghia/87, Pampa L/89,
Pampa GL/89, Escorl GL/89,
Escort XR3/84. Tralar na Arislides Lobo, 327 c/l-°de Março.
0005422
WALCAR VEÍCULOS NOVOS — Escort GL Voyage CL
Pampa L Pampa GL Cheveto
SL/E Chevy 51. Financiamos
até 6 prestações fixas. Tratar
na Aristides Lobo, 327 c/l-°de
Março.
0005423
WALCAR VEÍCULOS — Escort XR3/B4, Opala/84, Diplomata 85/86. Comodoro 86,
Passai 84, Kombi 84/85/86,
Marajó 86, Caravan Cômodoro 86, Chevotle 83/84/86/89,
Pampo 87/89, Escort GL/89,
Voyage 88/89, Belina 86/87
Gol 83/85, Chevy 86/89 Monza 85/86/87, Sanlana 86,
Miura/86, Fusca 85/86. Tralai
na Aristides Lobo 327 *71-°dr
Março.
0005427

COMPRO CAMINHÃO MB
— Em bom estado, pago à vista. Tratar com Cláudio Rua
Carlos Gomes 91, Apto-10
Cenlro, toi. 224-5511 Belém
sáb e dom.
0005294

5004779

—
URGENTE
VENDE-SE
Motivo de viagem. Corcel GLX
mod. 86, cinza motálico. Pneus
novos, com todos os acessorios, ótimo de câmbio, motor e
lataria. Valor NCz 7.700,00.
Tralar fono 225-1878.
5005395

ESCORT 89 XR3—Complolo
ar-codicíonado rádio toca-fita
totó solar vidro olétricos vermelho comprado em janeiro
vendo facilito at 6 vz sm avalista açoito troca veículos de monor valor ver em Auto Gil Matriz Trv Froi Gil Vila Novo 249
centro 2233351 compro sou
veículo pagamos avista

CAMINHÃO
VOLKSW AGEM—14-140
Ianque toco 87. 13-130 tan1113
que toco 86. Mercedes
truck 85. 1517truck87. Toyota 85. F 1000 85. Monza SL/E
85.Fone
Diplomata
87.
235-2334 e 235-2311.
5005517

BELINA DEL REY 89—Faturada em Março e Marajó 88
modelo 89 super luxo GLS sórie especial com 5000KM
vende-se somonte uma. Tratar
14 de Março 385 opto 103 Ed
Umarizal próximo ao Pronto
Socorro, os carros estão no estado de Okm.
5004768

DEL REY L 88 — Carro de
médico, único dono, baixa quilometragem, cor verde metálica. Bem conservado. Tratar
com o proprietário nos fones
222-7007, 226-6884, Trav. 9
de Janeiro, 609, entre Boaventura e Domingos Marreiros.
5004759

ESCORT 84 —Interior morron, pintura nova, toca-fitas,
novos, sujeito a testes,
?neus
ratar na Serzodolo Corrêa
105 apl? 102, lone 241-2586
valor NCz6.700,00.
5005625

MERCEDES
CAMINHÃO
BENZ — 111"), loco, ano 80,
estado,
bom
vendo-se
NCzl9.000,00. Tralar fone
222-0436.
5005309

4102.

ESCORT GL ANO 85—Equipado c/ar condicionado rádio
toca fita vidro ravban degrado
pneus novos selado 89 boa
procedência Ver em Auto Gil
filial Gentil 1121 esq Generalíssimo Cristo única salvação.
5006658

C/50%
ESCAPAMENTO
DE DESCONTO E C/GARANTIA —Aproveite a super
promoção de silencioso sogalvanizado de grande durabilidade somos imbativeis n/proço
e duvidamos quem venda mais
barato
colocação
grátis.
Speed-Escapamento tv. 14 de
Moia
Março 785 c/Diogo
f/241-1519 horário direto.
5005619

MERCEDES
CAMINHÃO
BENZ — Trucado ano 1986
tralar polo lono 2298153 com
Ari no horário das 12 às 14 ns
ou das 19 às 22 hs.
5004116

BARBADA VENDE-SE—Um
Escort L 88, com todos os opcionais de GL, na garantia,
16.000 Km, licenciado 89.
Contatos polo fone 233.4740.
Horário de 12:00 as 14:30hse
a noite ou Av. Senador Lemos

VENDE-SE UM DEL REY
GLX 88 —Semi-novo 16 km
rododos NCz 14.000,00. Tralar pelo fone 223-6259.
5005605

5005345
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VENDE-SE CORCEL II ANO
80 —Selado 89 vermelho metálico pnous novos em perfeito
estado de conservação documentação completa. Tratar Pbrebebuf 951 esquina da Pedro
Miranda, preço NCz3.300.
0005986
VENDE-SE DEL REY 84 —
Mais novo de Belém completo
NCz
com ar, único dono.
9.000,00. Tralar 223.4558 ou
225.4044 no horário comerciai, com Júlio.
5006349
F-4000 ANO
VENDE-SE
88 — Com carroceria de madeira. L.M 22B0 + IronsferSncia ae dividas. Tralar fono
(071) 2267022 ramal 9998
com o sr Alvos
5006379
VENDE-SE UMA BELINA L
80 — Toda original, impecásuper conservada. Fono
23Í.4885.
5006345
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MB 1518 OKM—LM 2.200
+ transferência de consórcio.
Tratar (one 084 (231-0909)
com Freitas.

5005333
MERC. BENS— 1313 1513
1316 uso dos revisados garanlio de 6 meses aceito voículos
usados na troca prest. a/p 479
mil 031 2247504 a/l poucas
vagas.

5005308
TRANSCEDA VEICULO —3
2 urbasendo
ônibus,
1 rodoviário/80,
nos/77/80,
Mercedes 1518/88, consórcio
c/34 pg Truck c/Caçamba,
Mercedes 1516/84 truck c/carr
1313/86
roceria Mercedes
Truck c/Caçamba consórcio
c/34 pg. Mercedes 1113/74
truck c/caçamba. Tratar pelos
fones 235-3366 o 235-4655.
5005689

(§£--

TRATOR DE ESTEIRA D6SE
— Vendo um em estado de novo todo revisado pintura padronizada
cabine florestal
NCz
pronto
p/trabalhar
28.000,00. Tratar com Sr. Augusto f: 235-2492 Alameda
Tatiana n?25.
0004976
VENDE — Dois Chevrolet
D-60 ano 80 e 81 motor Perkins mecânica excelente bom
de pneus estado geral muito
bom. Tratar Trav do Chaco
821 entre Marquês e Pedro Miranda fone 233-2319.
5004887

ANGRA CONVERSÍVEL 89
—Design europeu, mecânica
VW, motor 1600, paixão das
de Nogarotas. AEM rua 15
lone
226/1506
vembro
e 222-6765
224-7551
(plantão)

CBX 750 HOLLYWOOD
87 — Toda original de fábrica
em estado de 0 km. Tratar com
o proprietário. Travessa Apinagés 645, apt-° 305, entre
Tímbiras e Caripunas, telefone

TRATOR 2— D4 o AD-14
sendo Caterpilla outro Fiat
bom p/o trabalho, terraplanamadeira.
gem, extração de
Preço NCz 26.000.00 cada.
e
226.3005
fones
Trotar

225-4577.

228.2070.
5005277

MOTO CB 450 ESPORTE
—Vende-se pintura personalizada nova, carenogem especiai, selado 89. Tratar com o
Antônio fone 222-5736 na
São Pedro Al. Rosa Maria 49
frente ao Cinema III. Valor
NCz5.000,00

5005481
MOTO HONDA ANO 82
— Super conservada, motor
novo, toda documentada. NeRua
gócio só até hoje. Tralar
São Domingos Pass. Rui Barbosa 40 Terra Firme c/dona

5006339
AUTOBEL FILIAL — João
Balby, 109 com a seleção dos
melhores carros. Fusca 1300
66, Opala Cupê 80, Corcel L
82, Gol impecável 86, Chevette SE 87, Santana CD 86, Del
Rey GLX 87, Gol GT complelo
86, Caravan Comodoro 83,
Belina LDO 83, Kombi 84,
Chevette SL 82, Escort L novo
85, Fusca 1300 85, Chevotle
SL Halch 80, Del Rey Ouro 82,
completo
Opala Comodoro
85, Chovy SE 87.
0004892

Iracy.

0005327
VÕ» MOTO YAMAHA RD
— Zero
Km NCz
135
1.700,00, s/contra proposta.
Tratar domingo até 4° feira.
Alm. Barroso, Conj. Amapá,
495, lei. 229-2876.

0005325
VDÍMOTO YAMAHA RD
Km NCz
135 — Zero
1.700,00, s/contra proposta.
Tratar domingo até 4-° feira.
Alm. Barroso, Conj. Amapá,
495, tel. 229-2876.
0005326

Quando o motor do seu
carro apresentar problema,
não esquente a cabeça.

procure a TECNIL
a oficina que nio deixa
você na mio

DX
CB-450
VENDE-SE
ANO 88 MOD.89 —Vendese por NCz5.500,00 faltando
10 prestações de
apenas
NCz123,00. Tratar na Alamoda Lúcio Amaral n-° 127/Jardím
Independâncio ou pelo fone
223-4713 ou 222-6634
5005009
XLX
MOTO
VENDE-SE
250-R —Contemplada con11
sórcio Belauto faltando
3300- tratar
prestações preço
tel 231-0630.
5005222
VINDE-SE MOTO YAMAHA — Ano 82 = 180, em perfeito estado de conservação,
Valor
pneus novos, cor preta.
NCz 800,00. Tratar Rua Cosario Alvim 425 entre Breves e
Estrada Novo.
5005193

| SINÔNIMO DE PONTUALIDADE.

Belém:
Transportes urbanos na grande~""~~
rápidas
entregas e coletas
Cargas para o interior
do Pará e Maranhão.
y~~~~»5ír^|jjyK5i*

VINDE-SE OU TROCA-SE
— Por carro uma moto RD
125, ano 87, solada 89. Falar
com Jucier na Passagem São
Sebastião, 442, ou pelo fone
233-3670.
5004720
VENDE-SE UMA MOTO DT
180 —Ano 87 o uma XLX 250
Tratar polo fone
ano 87.
222-9578.

0005575

VENDO YAMAHA TENÉRÉ — 600 cc, branca, 1800 Km rodados
originais, estado de
zero, ano 88, na gaFone
rantla.
224.9566.
5005600

¦ Pedreiro, f/233.4438.
| Tv. Alteres Costo, 1299
VENDE-SE MB 2220 ANO
89 — Com carroceria, L.M
4150 + transferência de divifone
Tratar
das.
(071)
2267022 ramal 9998 com o sr
Alves
5006381

FIAT 147 C 85— 100% de
motor e lataria, 4 pneus novos,
som completo. Tratar Mundurucus 959 em frente Hotel
Aviz. F/224.7098. Tratar com
Dino.
5006404

UM
CAMIVENDE-SE
NHÂO — Chevrolet D-40 ano
88, cor bege. Tratar pelo fone
225.3500. No horário comerciai com o Sr. Pedro Góes.
5005267

FIAT NOVOS E USADOS
— Todos os tipos Prêmio CSL e
SUno 1.5RCSeSEIbaCSLo
S Pick-up OKm usados Uno CS
88 o 86 preços som aumneto
até dia 2 de Maio Vendo troco
e financio Tratar na Jutai 77
frente a Boutique Belauto Sr
Coelho
5006635

VENDE-SE— Por molivo de
viagem uma camioneta Custon
A-10 ano 88. Preço NCz
lono
16.000,00
polo
231-0452/231-1024.

5005611

FIAT
VENDE-SE UM FIAT PREMIO — 86, em perfeito estado. Na rua Conceição 1041
entre Roberto Camelier e Honãriofono 2240861.
5005529

MOTO, TROCO, VENDO
ETC.—Moto 85 agrale elefanIo em perfeito estado de conservação, troco por telefone,
ouro, terreno na cidade etc.
Vendo a visla fone 229-9181
qualquer dia.
0005910
VENDE-SE MOTO CB 450
—Modelo Cuslon com carenagem em estdo qeral nova. Tralar pelo fono 231-0474.

FIAT PICK-UP 86 — Cor
branca ótima de lataria e mecônica preço 4.800,00 Moto
350 RD 87 Proço 4.000,00
Rua Pres Pernambuco n38 Batista Campos Tratar na segunda feira.
0005802
FIAT UNO 1.5R MODELO
89 — Vende-so motivo viaMetálico,
gem. Única dona.
1.500 km rodados, vidros olétricôs, alarmo anto-roubo. Pre14.000,00. Tralar fono
ço
222-8171.
5003360
FIAT UNO 85 —Metálico, lelefone 226-0672.
5005260

VENDE-SE — Fiat Oggi 84.
Tratar na Trav 3 de Ma.o 2380
entro Caripunas o Conceição
ou pelo fono 229-4316.
5003782

PRÊMIO CS A ÁLCOOL 86
—Super conservado lataria e
mecânica impecável sujeito a
teste. Carro de Dr vendo troco
ou financio alé04 meses crédito na hora Av Tamandaré 904

VENDE-SE —Um Fiat CS Prdmio ano 86, com 26 mil km rodados de cor bege, em porfeito
estado de conservação sujeito
a teste e um 78 de cor branca
em bom ostado, todos com documenlação em dias. A tratar
na trav. Angustura 3877 entro
l-°de Dezembro o São Pedro
ou pelo fono 228-0654. com
sr. Portela.

lone 224-5546

5005328

0006056

H0T0

ENTREGAS RÁPIDAS
TEROSA LTDA

MERCEDES
CAMINHÃO
BENZ 1934 — Ano 89 LM
NCz 5.700,00 mais transforência de mensalidade. T/fone
(071) 226.7022 ramal 9991
Wolter.
5006509

VENDE-SE
CAMIONETE
GURGEL— Ótima p/lnjbolho
transporte c/motor bom licenciado 1990 você quer carro
p/transporle trabalho não perca este. Ver av Coará 21
F/2280572
5006392

5004B50

FUSCA MOTO
BUGRE
—Bugre capota jance magnésio NCz3500 Fusco Iran p/80
NCzlOOO moio 125 Yamaha
ano 81 NCz500 Trv Anguslura
2162 ontre Marquês o Visconde Pedreira obs. aceito oferta
troco som tv
0005882
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CAMIUM
VENDE-SE
NHAO— 1 U3truck, ano 78,
cabine nova, pneus bons, carroceria nova, mecânica 100%,
valor NCz22.000,00. Tratar
lone 721-2958 Castanhal
5005665

UTILITÁRIO —Em 50 meses
através do consorcio,ano 89'
Okm, opções à outras marcas e
modelos mensalidade congelada à partir de5Q4,49 p/mês.
? dquiraseu
Toyola/D-20/F-1000.lnf/AI.Cacela 1380 f/2251045
5006166

223-7963

PICK-UP FIAT 86 —Em excelente estado de conservação
preço NCz 4.700,00. Tratar
13 do Maio 191 sala 505 telefone 223-3531.
5005307

I LTl-INIL.

MERCEDES
CAMINHÃO
BENZ 1518 — Ano 89 LM
NCz 3.220,00 mais translerência de mensalidade. T/fone
(071) 226.7022 ramal 9991
Waltor.
5006505

F-100-/TOYOTA/D-20 L —
Oportunidade p/adquirir sua
Camionete em 50 meses s/juros
e s/agio.mensalidade congelado apartir de 539,28 p/mís.E
mais opão a outros modelos
1380
.Inl/AI.Cacela
f/2251045
5006174

VINDO 2 JOGOS DE RODAS — Scorro Cruz de Malta,
Jolly original do Farus, ambos
4 furos, preço NCz 300,00 cada jogo ou NCz 550,00 os 2
Tratar
pelo fone
jogos.

FIAT UNO 86 CS — Bom
conservado com 31 Km rodados, toca-fita Boavontura da
Silva n-"1289 c/14 de Março e
Alcindo Cacela.
5005390

!K3?
IE

VEICULO
TRANSCEDA
—Mercedes
Truck
1113/82
Chevrolet
c/Caçamba
Rey GL/88
D-40/86,Del
CL/87
OKM,Santana
mod,88,Fusca/86. Tratar pelos
lones 235-3366 e 235-4655.
5005692
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DIVERSOS

ftwandador auloriiado
W.b.f, Mobil, NGK • litii Turba.

Av. Senador Lemos, 1075,
entre José Pio e
Manoel Evaristo.
Fones: 225-1911 o 225-4511

PICAS CAT — Vendo lote de
peças Caterpillar novas e usadas, para trator D 8 e motosTratar fone
craper 621.
2350403 e 2350588 no horario comercial com Dr. Antônio.
5004917

JMl£W__r i

Se o seu veículo tem placas com
final 1 a 6 o prazo para pagamento
do IPVA já termjnou hoje você já vai
As placas de
pagar 20% de multa.
a 26/5;
20/4
de
é
o
8
7 a
prazo
29/05
de
é
0
o
e
9
final
as de
prazo
a 30/06 podendo você antecipar e
ficar livre da fiscalização ou qualvir a ocorquer atraso que possa
rer. Se você precisar de transferência de nome, troca de placa, licenciamento, 2° via de documento,
nada consta, negativa de multa,
furtos, qualprontuário, certidão de
Antôquer informação peca para
em AUTO GIL
nio. 223.3351
MATRIZ, Trav. Frei Gil de Vila Nova N° 249 — Centro, entre as Ruas
Manoel Barata ç Ó de Almeida.
Mandamos apanhar seus documentos no seu endereço e fornecemos
orçamento grátis.

VENDE-SE UMA F-l 00 —
Ano 79, carroceria de madeira
e um Fusca ano 67, todo original em perfeito estado, 2-°aoou
2225640
no. Tratar

UMA CABINE
Caminhão MercêNCz 2.500,00.
226.3203 com o
5006154

4fl0fofiiÍ—D0DETRAN

5005520

AUTOBEL — Com modelos
87, 88 e 89 Okm Escort GL ok
Monza SLE comploto 87 Chevette SE 88 Diplomata preto 4
portos 87 Del Roy Ghia 87
Moto CB 450 Custon ok Opala
Comodoro 4 portas 87 Bolina
Ghia 88 Moio DT 87 Chevotle
SE 87 Del Rey GLX 87 Fiat
Uno 87 Gol CL 88 Monza SLE
87 Ouro metálico Chevy SE 87
Gol GTS 1.8 preto 88, Gol CL
Okm Riachuelo, 296.
0004887

VENDE-SE BELINA 86 LUXO —Cor metálica preço NCz
9.200,00. Tratar Trav 3 de
Mato 1264 com o proprietário
fone
comercial
no horário

5005273

CARAVAN
CHEVROLET
87—Único dono super conservado 32 km rodados Caravan
88 cm direção
Comodoro
idraulíca Opala 83 Opala Di4 pta
plomata 88 idramatico
Caravan 84 Chevette 84 e 85
vendo facilito at 6 vz sm avalista aceito troca automóvel linha
telefone ações d clubes Auto
Gil Matriz Trv Frei Gil Vila Nova 249 Centro 2233351 compro seu veiculo pago avista ou
em
aceito
p/vender
consignação

C/50%
ESCAPAMENTO
DE DESCONTO E C/GA—Aproveite
a super
RANTIA
promoção de silencioso sogalvanizado de grande durabilidade somos imbativeis n/preço
e duvidamos quem venda mais
barato
colocação
grátis.
Speed-Escapamento tv. 14 de
Março 785 c/Diogo Mota
f/241-1519 horário direta.
5005618

PAMPA L 89 OKM — Vendo
ou troco por veículo, financio,
até 6 mosos. Tratar na Norauto Av. Gonlil Bittencourt 2080
fono
Maio
esq c/3 de
229.0900 ou 229.0260.
5005342

CORCEL II 85 —Vende-se
ótimo ostado de conservação
fone
NCz7.000,00conlalos
a partir do dia
226-3B81
02.05 torça feira.

0005728
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SELAGEM E
LEGALIZAÇÃO
DE VEÍCULOS

5005524

AUTOBEL MATRIZ — Riachuolo 296 F-1000 diesel 86
Country Club completamente
equipada TV do T6 polegadas, turbinada, geladeira, 5
pneus maggíon c/rodas de
magnésio, som completo com
poltronas p/10 lugares, redinávois, linda cor metálica, direção hidráulica e muitos ouTratar com
tros opcionais.
Maurício.
0004896

KM
GL ZERO
PAMPA
—Verde metálico, série especiai, já com capota em excelente preço. Tratar c/o propríelário p/lones 231-2912/4774.
A.Barroso Al.Tatiana, 25 horário comercial.
5006080

FORD

VENDE-SE UM VOYAOE
83 -—Carro impecável pneus
novos . A tratar pelo fone
226-7386 ou Duque de Caxias
602.

AUTOBEL FILIAL — João
Balbi, 109 com carros completamente revisados modelos da
Ford e Volkswagen Corcel L 82
Pampa GL 84 Del Roy GLX 87
Bolina LDO 83 Escort L 85 Dol
Rey Ouro completo. 82 83 Fusca 1600 86 Gol GT complelo
86 Kombi 84 o 85 Fusca 1600
85 e Gol CL 88.
0004882

PAMPA 84 DOURADA —

5005312

DIPLOMATA CÔMODO87 MOD.88
RO ANO
—Vende-se cor branca todo
equipado diroção hidráulica
hidramático ar condicionado
etc. valor NCz 20.000,00.
Tratar com Dna Célia no fone
2242546 2221162.
5003238

AUTOBEL E SCAILA — Com
financiamento sem burocracia
e a selação dos melhores carro
Opala Diplomata Cupê motálico 87 Passai GS 84 Opala 6
cilindros raridade Boina L 83
Saveiro LS 86 Opala Diplomata 82 Del Rey 63 com ar Parali
CLS 86 equipada Monza SR
1.8 novo 86 Fscort L 64 Monza SLE completo menos ar 86
Moio 250 CL 88 Ok Monza
Hatch SLE 84 e outros Carlos
Gomes 93 esquina com Campos Sales.
0004902

FORD PICK -UP 89 F-l 000
DIESEL—Equipada ar condicionado direção hidráulica rádio toca-fita no teto capota rodas cm 3.000 km rd comprado
em março vondo facilito
32.500,00 at 6 vz sm avalista
aceito troca em veículo de menor preço tr cm Gilberto Auto
Gil matriz Trv Frei Gil Vila Nova 249 Centro 2233351 estamos comprando veiculo pagando a vista passe conosco
ainda hoje.
5005239

OPALA ANO 80 —Em, perfeitas, condições, de macânica
e, pintura, brancos, altos, rodas, gaúchas, frente esportiva,
s o I a d o | 8 9 )
NCz3.500,00.Aceito troca
por carro de menor valor. Tv.
14 de Março. c/Mundurucus.
tel 223-7341.
0005879

NCZ? 145.50
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5005462

MONZA CLASSIC 89 —
Automático, baixa quilômetrogem, preço NCz 28.000,00.
Tratar pelos fones 226-0304
ou 226-7868.

CHEVETTE HACTH 80 LUXO—Selado até 90 bancos
altos pneus em bom estado latoria exc.vidros verdes cor motálica toda acarpetado t/c/pro1309
prietário R. João Balby
VI Olldia 45 px 9 de Jan
1/2247604
0005026
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TUDO ISTO
POR APENAS

vai 2471.

5006219

CHEVETTE DE MEDICA —
Por motivo de viagem, vendese um Chevette 85 conservadtsTratar
simo.
pelo fono

—=E—=J

FORD DEL REY 83 — Valor
NCz 6.200,00, cinza grafitle,
ar condicionado, 5 pneus novos, super conservado, vendo
Tratar
por motivo de viagem.
226-7308 ou Marquês de Her-

lone:2251045

—
CHEVETTE ANO 85
Vende-se cor bege selado/89
único dono baixa klgem c/rádio toca-fita roda magnésio
Tratar
pneus radiais novos etc.
R. 'Aristides lobo 1372/205
entre Quintino e Doca.
0005248

D-20 CUSTOM LUXO ZRO
KM—Na cor azul metálico,
vidros verdes para/brisas deexcegrade na nota fiscal em
lente preço Tratar c/o proprietário pelos 1/2312912/4774.
A.Barroso Al.Tatiana, 25/hora
comercial
5006089

FORD BEGOT AUTOMO—
VEIS E UTILITÁRIOS
T/F-4000 OKm e 84, Caçamba
F-13000 86 o variáveis D-10
81, D-20 Custon S 89, Saveiro
85/86, Opala 81 4p. Trocamos e financiamos. BR-316 Km
5 1/235.4885.
0005734

2.0/CHEVETTE
MONZA
SL/E—Adquira seu modelo
Chevrolot,em 50 meses s/jumoaeoutros
ros,opções
los.Mensalidade congelada
337,08
de
apartir
Cacela
p/mís.Inf/Alcindo
do
ou através
1380

CHEVETTE ANO 83 —A tratar pelo telefone 2280421
aos sábados e domingos. Trav.
Piraiá 2223 Marco.
5005629

ACESSÓRIOS
PEÇAS E
SERVIÇOS

GRAU

rujam e c/duração permanente
T/Spoed Tv. 14 do Março 785
c/Diogo Moia 1/241-1519 ho_«-«rário direto.
5005597

50 MECONSÓRCIO
SL/E,Voyoge
SES—Chevette
GL,Paratt GL,Adquíra seu carro s/juros c/opções a modelos e
cores.Mensalidade congelada
227,73
de
apartir
Cacola
p/mês.Inf/Alcindo
1380 ou lone:2251045.
5006227

CHEVETTE ANO 79—Selado atá 90,som completo,moe lataria
tor,câmbio
excelentes-sujeito a teste-valor
Av.Dalvo
2.800,00.tralar
54
Benedito
Pass São
Almirante
Marambaia-entre
Barroso e Pedro A. Cabral
0005531

Radio Bosch
Estéreo São
Francisco II
2 (Dois) Auto-falantes
• (Um) Chicote de Fio
• 2 (Duas) Telas
li-_________i_:
1 (Uma) Antena
COLOCAÇÃO m

AS MAU
FABRICAMOS
LINDAS PLACAS P/VIlCU—
P/menor preço da pon
LOS
e rotletiva»
padrão esportivas
sâo anti-corrosivas nflo infif*

CHEVY 500 86 LS —Vondo
ou troco por um Voyage LS
Okm e pago a diferença em dínheiro vivo. Tratar na Tv. Timbó 976 ou lone 233-0563.
0005899

CHEVETTE 85 — Verde metólíco, 4 pneus novos, em perfeitas condições de uso. NCz
6.200,00. Tralar na José Bonifácio 2993, Guamá.
5003239

XL 250 R ANO B3 — Solo.
da, Ioda equipada. Rua Coiário Alvim 865 lono 222.2841.
5003789

5005030

cio Amazonas.

em
CHEVETTE 82
ótimo estado de conservação,
movido a gasolina. Tratar
trav. Mauriti 2239 ontre Duque
e Visconde, fone 226-B421
228-3313.
5005676

COMODORO OK —Comrolrovipleto com vidro elétrico
sor elétrico vendo ou troço por
Tratar
valor.
menor
veiculo de
direto com o proprietário pelo
(one 228-0941.
5005036

ESCORT XR3 —Super novo
completo vendo ou troco por
veiculo de menor valor. Trator
direto com proprietário pe»
tel 2280941.

SL HATCH
CHEVETTTE
84—5.700 carro lindo.bom
de tudo.c/ som, rodão c/pneus
câmbio 5
novosjiconcíado
marcha*,mecânica excelonle.
Novombro
de
16
Tratar Av
581 Ap 211 F/2222245 Edili-

CHEVETTE 80 — Vende-se
selado até790 ótimo estado Ligar para fone 226.5060 após
as 18:00 horas Domingo a
partir das 13:00 horas.
5005391

5004813

ESCORT XR3 86 — COm ar
condicionado vidros elétrico»
som rodos travas portas «tado OKm. Vendo troco • lirtor»do Trator Av Serzedelo CorBraz Am
141
roa
próx.a
Aguiar não fechamos para
almoço
5006023

CHEVETTE SL 84 — Pinlura
original, roda» do magnésio,
capas no banco, bom de tudo.
Trator Av. Senador Lemos
4008 (Sacramenta).
0005926

AUTOBEL MATRIZ — Riachuelo 296 com a seleção dos
melhores carros modelo Chevrolot Chovetle SE 88 Monza
Hatch SLE completo ar 87
Opala Cupô 79 Diplomata
SL
preto 4 portas 87 Chevette
86 Monza SLE completo 84 e
86.
Custom
outros 85 A-10
0004894

COMODORO 86 — Selado
89, com ar, toca-fita, todo original, 35.000 km. Preço NCz
12.000,00. Ver o tratar na
Braz de Aguiar, np709.

rário direto.

74
ANO
CHEVETTE
—Vende-se um cor branca documenlação em dia, preço
NCz 1.300,00. Vor o Tralar
na Trav Muca|á n-° 77 Sacramenla ou pelo fone 233-1592.
5006388

— Diplo(AUTO W LTDA)
mata Ok Classlc 88 87 86
Chevy SE 87 88 Monzo SLE
complolo 88 87 86 Chevotlo
80 o 88 Opala 4 portas 85 84
83 toca-fita e ar Escort XR3
complolo 86 87 Escort GL 85
86 Gol GTS 89 Pampa GL 86
87 Bugre Orion 88 Voyavo IS
88 Parali LS 77 Puma GTS 78
79 Maraió 83 84 Brasflia 79
78 Fusca 81 81 Sanlana SL 86
85 e outras marcas. T/na Padre Eutiquio 759 próx Carlos
Gomes ou na ô de Almeida
375 próx. l-°de Morço procurar senhor Vavá na (Aulo W

CHEVY 5000 SE 87 — Vondo ou troco por veículo, finem
cio. att* â meses. Tralor na Noluulo Av. Gentil Bittencourt
2080 eiq c/3 de Mole lone
229 0000 uu 229.0260.

ESCORT L 86 —Único dono
em excelente estado pnous radiais novos o toca-fita tratar
224-4084.
pelo telolone
5005378

13

CLASSIFICADOS.

O LIBERAL

de 1989
Belém, domingo, 3Q de abril

5005781
FIAT SPAZIO
VENDE-SE
84 — Branco pnous novos revisado garantia do 15000 Km
ou 6 meses Tratar Sr Caixeta
en3209
Trav Angustura
lro/Alm/25 ou lone 235.4416
horário comercial preço NCz
4.300,00.
5006077

5006305

RD
MOTO
VENDE-SE
135-Z —Preto c/carenagen,
excelente
novos,
pintura
pneus
e mecânica 100%, já equipada c/spoiler. Ver Tv. Guerras
Rosa 59 fone
Pu»*us
p.
229-6790 (Guamá).
0005927
VENDE-SE OU TROCA-SE
—Por carro do menor valor,
CB 400 81 cor prelo. Tratar 14
de Março n-°649.
0005905
VENDE-SE UMA MOTO CB
450— com 6.000 km rodados. Travessa Humaitá 1668
próximo a Duque. Ou fone
2283995
5006193
VENDE—SE UMA DT 180
ANO 84 — Bem conservada
com pintura original coroa
pião e corrente novos valor
NCz 1.500,00. Apinajes n-°86
lono 222-2218
5006358
VENDO URGENTE — Roupogem completa de DT 180 L,
última série de 85 e mais peças
e acessórios. Tudo semi-novo e
barato. Tratar com Silvano
Conj. Tucuruvi, Rua 6, casa
161. F/235.3391.
5006217

AUTOBEL FILIAL — O do
Almeida 174 próximo a Frutuoso Guimarães com estes e
outros modelos financiamento
fácil Fiat 147 L 83 Bolina Ghia
completo 88 D-10 impecável
82 Passai LS 80 81 e 83 Chovolto SL 83 Kombi 85 o 86 Fusca 81.
0004904
CAPOTAS PARA PICK-UP
— Em fibergtass pintura origi"'
nal do carro vidros de correr
amortecedores a gás para
F-1000 D-20 Saveiro Pampa
'
Chevy Fiat Informações Distripeças fone 228.0059.
5005969
CARRETA P/02 MOTOS —
Vendo ou*troco por, financio,
até 6 meses. Tralar na Morouto Av. Gentil Bittencourt 2080
foto
de Maio
esq c/3
229.0900 ou 229.0260.
5005346
LEGALIZAÇÃO DE VEICUestá
empresa
LOS—Nossa
credenciada junto ao Detran
em
serviço
p/prestar
geral.Consulte-nos,orçamenlo
segurangrátis. Oferecemos
ça/ropidez e responsabilidade
178-2411874
0'Almeid
0004226
DIVEILICENCIAMENTO
CULOS — Junto ao Detran
exercício 89 dala p/pglo IPVA
1 e 2 d 5 janeiro a 3 d fevereiro 3 e 4 d 6 d fevereiro a 14 d
março 5 e 6 15 março a 15
abrií.7 o 8 20 maio a 30 junho
todos veiculados só tem este
prazo p/pglo IPVA 89 fazemos orçamento grátis nossa taxa d serviço é a mais barato
mandamos apanhar seu documento no seu endereço Auto
f/cm Antônio
Gil matriz
2233351 Tv Frei Gil de Vila
Nova 249 centro d/2 a 6 d
8/12 o 14/18 o vir. d/multa
d/seto vencido de 89 ó de
83.000,00.
5004665
MIURA SAGA/86 — Linda
cor, c/ar, som, geladeira, toda
completa, inclusive computadorizada. Tratar na Aristides
Lobo, 327 e/l-°de Março o P.
Prudêncio.
0005413
MOLAS MOLAS MOLAS —
Molas usadas para mercedes,
molas para moinho de garimde bompo o molas para rotor
ba d'água temos também ferro
fundido e tambores do 2001
p/óleo diesel água o para lixo.
Tralar Trav Chaco 821 entre
Marquês e Pedro Miranda fono 233-2319.
5004910
PLACA DE TAXI — Vondo-se
AT-5444, com taximotro eleIrônico capelinha. Tratar com o
Sr. Ademar lone 235.3735.
5005291
SP 2 ANO 72 — Prec» NCz
1.500,00. Trator polo fono
235-3080
5005498
TOYOTA VfNDE-SE UMA
Ano 83, carroceria longa
de madeira, pintura nova, lataria e mecânica excelente.
Ver o tratar com o proprietário
polo lone 234.4148.

5005244

TRATOR DE ESTEIRA D6Ü
Vendo um em estado do novo todo revisado pintura paflorestal
cabine
dronizada
NCz
p/trabalhar
pronto
28.000,00. Tralar com Sr. AuAlameda
235-2492
gusto I:
Tatiana n-°25.
0004974
VENDE-SE TRATOR FORD
4600 ANO 80 — C/lâmina,
ótimo estado. NCz 9.000. Fo• nes 233,1279 o 2330181.
0005316
—Jogo do rodas
lindissimas e
gaúchas p/Escort
semi-novas caixa amplificada
do potência
c/70watts
giannini
o um contrabaixo giannini presr Hoydo:
Tratar
Io.

VENDO

f/2224239
5003532
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Novo titular do Io Distrito Naval toma
3 de maio
posse no próximo nhadiaMercante,
já tendo
\ \ ^V0
\
se* __(_o»,l8
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Marolas
Atualmente um
comandante de navio
mercante de longo
curso está faturando
por mês NCz$ 3.320,00,
bnito fora a bonificação em dólares que é
paga nó exterior.
****** Iodos os meses,
a Agências Mundiais
Ltda estará com a sua
programação nesta
página, oferecendo as
melhores opções para
a exportação de nossos produtos, através
de modernos navios.
****** O comandante
Jairo Faria, que foi diretor de navegação interior da Sunamam,
continua fazendo parte do Conselho de Administração da
Enasa. ****** O gentleman Robin Burnet,
que exerce diversas
funções, destacando>/ se a presidência da
Agências Mundiais
Ltda, é também agora
o "prefeito"do Lago
Azul onde reside.
****** La no Lago
Azul, temos também
uma leitora assídua, a
elegante Neide Fonseca, esposa do meu
amigo Joaquim Luiz
Fonseca Neto. ******
Nós, que sempre enfrentamos desafios na
vida, esperamos, com
ajuda de Deus, tirar
de cátedra, mais este
que vem surgindo em
nossa direção. Aguardem. ****** o boníssiPinto
Nestor
mo
Bastos, grande amigo
deste editor, com seus
oitentão de fazer inveja a muito sessentão,
também esteve presente na missa por aima do nosso saudoso
Romulo Maiorana.
Nestor Bastos foi um
dos responsáveis pela
minha entrada no jornalismo. A história é
muito grande. (AS). O
nosso prezado amigo e
confrade Carlos Rocque, ganhou de presente, no dia de seu
aniversário, a sua efetivação na presidencia da Enasa. Agora
mãos a obra, porque
não tem dúvida mais
a continuação da empresa como estatal.
****** O estimadissimo Luiz Otávio de Oli1
veira Campos,
presidente do Sindarpa, como convidado
especial, estará no
Rio de Janeiro no próximo dia 3 para a pôsse do vice-almirante,
Hernani Fortuna, no
Comando do lPDistrito Naval. No dia 4, um
importante encontro
com Cláudio Decourt,
titular maior da STA.,
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Confirmada para o próximo dia 3 de maio, no Rio de
Janeiro, a cerimônia de posse do vice-almirante Hernani Goulart Fortuna, no
Comando do I Distrito Navai, em cerimônia militar
pelo
que será presidida Henalmirante-de-esquadra
rique Sabóia, ministro da
Marinha, com a presença
ainda das mais destacadas
autoridades civis e militares,
destacando-se o governador
Moreira Franco.
O vice-almirante Hernani Goulart Fortuna, que ja
exerceu outras funções no
Rio de Janeiro, entre elas a
de diretor de Portos e Costas,
goza do mais elevado àconceito nos meios ligados Man-

Amazônia hoje trafegam
Naos mais variados tipos de
embarcações, com maior liderança os conhecidos comboios integrados, que são constituídos de
balsas e empurradores. Presentes ainda os antigos gaiolas mistos que transportam cargas e
os altos
passageiros, subindo
rios, existindo apenas um navio
fluvial tipo roll-on-roll-off, este
de propriedade da empresa de
navegação Sanave da praça de
Belém, que vem cobrindo a linha
no
Manaus/Belém/Manaus
transporte de carretas e outros
tipos de veículos, dispondo de
rampa especializada para embarque e desembarque em qualquer local da região. Construído
em Manaus pelo estaleiro ER1N,
tem recebido os melhores elogios
de clientes da Sanave, pela regularidade de sua programações,
cobrindo ainda o percurso Belém/Manaus em cinco dias
horas.
Outras embacarções
Aliás, a Sanave, que dispõe
de outras embarcações em sua
frota, até o final deste mês terá

setor
no
Social
_.-,ando o

O armador Cipriano Sabino
de Oliveira, presidente da Sanave, tem para o presidente exercicio, grandes planos, além da
incorporração de novas embarcações, ampliação do porto próprio na cidade de Santarém,
sendo também possível, num futuro próximo, a construção de
um novo prédio para a instalação
de todos os departamentos da
empresa em Belém, inclusive do
sistema rodoviário, uma vez que
a Sanave dispõe também de duas
rodoviárias próprias, que atendem diversas capitais do Brasil,
inclusive Manaus.

RODOMAR - TRANPORTANDO SUA CARGA
DE PORTO ALEGRE PARA TODA AMAZÔNIA
COM SEGURANÇA E RAPIDEZ
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A reorganização administrativa
da STA-Secretaria de Transportes
Aquaviários, para dar cumprimento
às atividades executivas absorvidas co
a extinção da Sunamam, já se encojitra no Ministério dos Transportes para aprovação. Essa estrutura atuara
regularmente no controle normativo
da navegação até a criação de uma fütura Secretaria de Marinha Mercaite pelo Congresso Nacional.
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Recife - Rua Santo Antônio Luiz Soares, 129 - Fones. 341-1379 e 341-5572 .
Rio de Janeiro - Rua Álvaro de Macedo, 418 - Fone: 372-1787
Fortaleza - Rua Senador Roberto Kennedy, 665 - Fone: 226-7499
'• Manaus - Rodovia BR-319 Km 4 - Conj. Itaubá - s/n - Dist. Ind. - Fone: 237-8432
'•
Leite, 1001 V. Maria - Fones: 937111 987112 937113
'¦• S. Paulo -Rua Arary Pedro
Rodrigues, 73 - Fone: 751-1689
Avenida
Abaetetuba
.• Porto Velho - Avenida Getúlio Vargas, 2933 - Fone: 221-8287 ',
Porto
- Rua Sertório, 1155 - Fone: 433 508
,
¦MATRIZ: Alegre
Praça Princeza Izabel - 4440 - Telex: 91.1780 - 229.4577

Vila do Conde)

PROJETO AMAZÔNIA
Instituído pela nova diretoria da
Fenavega, à frente o armador José
Carlos leal, quando da visita da diretoria dessa entidade a Manaus e Belém, vai trazer uma série de benefícios
para a armação fluvial de toda região.
As reivindicações vão diretamente ao
ministro dos Transportes, José Reinaido Tavares, que mantém o melhor relacionamento possível com o atual
presidente da Fenavega.
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ESTALEIROS BACIA AMAZÔNICA

RIO Rui UpjiuiIim, 39 S/1401 T*l. (021) 2.2-.H. • .24-7.eS Tita (021) 30217
mthüraMMta Virm, « trt. («11221-1011 T.H. (M1U0M «AV . H.
kVUWIS. Rua MincMI Dtodoro. «1 Trt. («21 2J4-S47I Tias (Of.) 2M«

TRANSMIRO TRANSPORTES rodoviários ltda

Aperfeiçoando tecnologias e
gerando uma qualidade incomparável
na construção naval da Amazônia.

I
!

MATRIZ: Manaus
Praça Francisco Pereira da Silva 104 ¦ Telefones: 257)404 ¦ 237-5582 ¦ TELEX (92) 1049 ¦ Bairro do Crespo
FILIAIS:
¦
SÃO PAULO ¦ SP: Rua EngP A Ibert Leimer, 490 ¦ Tel.: 964-0035 ¦ Jd. Sào Geraldo ¦ Guarulbos TELEX: (II) 63477
¦
BELÉM ¦ PA: Travessa Dom Romualdo Coelho, 429 ¦ Fones 223-2641 - 223-6390 TELEX (91) 1839
RECIFE ¦ PE: Rua Coronel Murta, 110 ¦ Telefone: 339-2962 ¦ TELEX: (81) 4632
TRANSPORTE ESPECIALIZADO S/ EMBALAGEM
EM CAMINHÕES E CARRETAS FECHADAS

MÓVEIS • MUDANÇAS"y
O BRASIL MUDA, MUDE COM A TRANSMIRO
^s0J

I

ESTALEIRO
O Bacia Amazônica S/A, que hoje
atravessa uma nova fase, detendo inclusive o maior parque industrial navai da Amazônia, empregando
atualmente mais de mil pessoas, ofe- •
recendo a mais completa assistência
social, vai entregar nos próximos dias_
diversas embarcações, inclusive barcos pesqueiros para à Leal Santos, que
nada deve aos melhores construtoresdo mundo. Uma equipe de técnicos do
mais elevado nível dispõe hoje o Bacia Amazônica.

i

Através dos navios da ENASA você poderá conhocor
bom do perto, todo o fascínio da Amazônia.
í EMPR68ADEKAVEOAÇÀO,.
1 DAAMAZÓWIA8/A

Pelas observações feitas no setor,
cerca de três candidatos já estão trabalhando pela diretoria de navegação
da Enasa, fora o candidato preferido
de Carlos Rocque, se este for efetivado na presidência dessa empresa como é esperado. Um deles tem o apoio
do senador João Menezes, que já conseguiu nomear um dos diretores da
Companhia Docas do Pará.
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Coniult» mu agente de viagens ou a ENASA

CANDIDATOS

FILIAIS:

Coast Trading
Docenave ÍEm
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Guarde boas recordações de
uma vi a a em aelo Mo Amazonas
«

De proa a popa

Transportes de cargas em
geral com serviços de
distribuição para toda a
malha viária do Estado do
-— —f~~Jc:~c__ví»-iy.
Pará e do Brasil
/
IV
a/M-vl/t.
/\ |
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NOVA ESTRUTURA

AGENTES:
Enasa —
Empresa de
Navegação da
Amazônia S/A
Suriname
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E para os mais esportistas,
existem modelos mais velozes, que
na
perdem no luxo m.as ganham
e no dinamismo. E o caso
beleza
"Sea-Riders".
sao
Os modelos
das
dois: para uma ou duas pessoas.
além do
fabricantes,
Segundo seus
formato das lanchas, a sensação
de nilntá-las e a mesma de dirigir
um fórmula-1. As SR-1 e SR-2 possuem casco planador de baixo centro de gravidade, e a velocidade
máxima de ambas é de 45 milhas
horárias, o equivalente a 75r.m/n.
O 8? Salão Náutico Internacional do Rio poderá ainda trazer revelações na área técnica, com já
aconteceu como o motor ma.rí timo
e equipado como o que existe de
mais moderno em termos de sistema de injeção de combustível,
único na Europa e no Brasil.

<.irecões do

roador Residente,
como
direW-S considera*0
^
d^-agos
6lidos
Beicon,W.

Transportes e Representações Ltda.
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Entre as atrações nacionais e
além — obviamente - das esperadas novidades, contam-se corno
das lancertas as presenças
quase "Winner-:.45",
"Carbrasmarchás "Oceanic-32
e os dois modei*&",
"Sea-Rider".
A
los
da
"Winner-H45",
por exemplo,seudevesisrá chamar a atenção pelo
totalmente
elétrico
tema
automatizado, uma característica
simplesmente inexistente em lanchás de médio e grande portes fabricadas no pais.
A "Carbrasmar-108", por seu
lado, é a maior lancha de fíbra-devidro da América Latina. Seus três
motores têm capacidade para gerar energia suficiente para aoastecer uma pequena cidade. Seu
custo é, hoje, de aproximadamente NCz$ 3,7 milhões, o que a transforma em uma embarcação para
pouquíssimos felizardos. Comentase que, até hoje, apenas uma unidade foi vendida.
Já a "Oceanic-32" ficou célebre pelo seu projeto, premiado nas
temporadas de 84 e 85, como o melhor de toda a Europa. O modelo
tem a incrível capacidade de conciliar uma perfeita divisão de espaço com muito luxo nas
acomodações, que permitem ate
quatro pessoas.

co4nS%edo^«p°
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T/U TRANSNAV

M~rf>'

No ano passado, a procura ou
a simples curiosidade pelosmais
recentes lançamentos do setor
náutico brasileiro e internacional
levou mais de 100 mil pessoas.;)';
7!'Salão, também realizadojw Riocentro, e considerado pelos orga.nizadores o melhor cm negócios ja
feito até hoje.

também de
"O Liberal".
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Os alicioníulos do lazer¦xi do
esporte náuticos podem se preparar para mais um evento de repercussão além fronteiras cs que.
desde já, promete agradáveis surpresas Trata-se doll'.'Salão Nautico Internacional do Kitr çle
Janeiro, que será realizado no Riocentro, entre 13 e 21 de maio..

Odacil
Catei-,

liberado o financiamento pelo
BNDES para construção de novas embarcações, com recursos
do Fundo de Marinha Mercante,
segundo informações chegadas
ao editor, procedentes de Brasilia, o que por sinal já não é sem
tempo, considerando que essa
empresa deu entrada ao seu pedido de financiamento há bastante tempo, fato aliás que vem
ocorrendo com outras empresas
da região.

Av. 7 de Setembro, 1251 — salas 6 e
7 - sobreloja. Telex: 0922256
—
Manaus.
TRASNAV
Teleg.:
Amazonas, fones: 224-5829 e
234-1570, Rua 15 de Novembro, 226
- Ed. Chamié - Conj. 808/812, fone:
224-6022 - Teleg.: TRASNAV - Telex:
0912593 — Belém-Pará.
FILIAL: Vila do Conde - Fone:
754-1271.

recebido as maiores nomenagens, inclusive do Clube
de Navegação, em meio a
um banquete no Automóvel
Clube do Brasil, que reuniu
destacadas personalidades
da armação brasileira. Por
certo a sua posse será, sem
dúvida alguma, das mais
prestigiadas.
Um grupo de amigos de
Manaus e Belém estarão
Waldemiro
presentes, como Mendes
da
Lustoza, João
Fonseca, Luiz Otávio de Oliveira Campos, Luiz Rebelo
Neto e o editor desta página,
ter
que aparece na foto, após Mea
com
condecorado
sido
dalha do Mérito Naval no
grau de Cavaleiro, por esse
ilustre oficial-general.

r?^,'Vr>

Vendo-se
ainda o
jornalista

Diversos tipos de
embarcações trafegam
na grande Amazônia

Muitas
novidades no
Salão Náutico

NOVIDADES
Por todo mês de maio teremos novidades com relação a Enasa, segundo fontes de crédito, inclusive a eleição
do presidente e do diretor de navegação dessa empresa. De princípio, Carlos Rocque continua cotado para ser
efetivado na presidência, enquanto
que, para a diretoria de navegação, nenhum nome está firmado, podendo liaver até surpresa.

IATE DE LUXO

\ \
m.

/
Rod. Maracacuera, Km 05-lcoaracy
227-0111
_^g
Fone;

O estaleiro ETN, capitaneado pelo conhecido empresário Carlos Camara, responsável pela construção
dos mais sofisticados navios para passageiros que hoje trafegam na Amazônia, entrou também em outra linha,
ou seja, a construção de iates de luxo.
Ainda no decorrer deste ano estará eiítregando a primeira unidade, entrando posteriormente na exportação.

I.

T^^^P\fe*;v_

*:-^S^^^^ ' "'
"
¦ ¦. I fl^^l" y]i|Jí^^!r-^!!_^^ >"
C^VV''

II

''

iiv/V^í^^^ ""C X^

" -"***^—---.-':-áÍr- ¦
*

f

_____^_^__———

"i

'

BaBi

¦^^í^^Âív™^1 .>, ¦'í\._^.v..>>.;.¦¦',.í^.-viii^K<i^^B^EKin^H____v_______________________S#^^BiIwt^BBItiIIIIitHIm i

/VIAS OfrUQUETlBERONf ESTÁ ENTRE*
GÜE A-&ELJS PEN&AMENTOS EN QUANTO A CERIMÔNIA PROSSEGUE...
—
SATISFAREI O VERDADEIRO DESEJO DO
REI... E ELE QUER QUE
O ESQUELETO <SE-M~~~"
JA DESTRUÍDO.^

___S

R

!»

/v ¦"'

____j ;¦;': ¦'. ¦'¦ v_-v'. .-* ^H

^Hl

9

__H£6Bf"jn^^

POBRE DUQUE... ELE
NÃO PODE SABER
PORQUE A MONTA1_ NHA DA COBRA NAO
J?£VE SER PESTRUÍP£
y

IflS
rss*

¦4!

ft#

'__,
:_*_

'H___,

A

VAMOS LOGO COM
1SSÒ! ESTOU
ANSIOSO PARA
VER COMO A NAVE
SE COMPORTA!

E EU GOSTARIA

'
jfflMSfiSlSI1.. -'Ví> . '¦ ¦

..<

S__(i_;.íi.!,..

.?_;.*.>¦;

_fflB;..g.:_a_a.';v^

¦__ Sm
kl»

ío,

'

^

OUTRA TAREFA
CUMPRIDA... E.
TENHO BOAS
N.OVA-9 PARA
MIRANDA..

_¦ -fl

*—" '

''¦..v/,1vi.,:v.,i ^^^Btc_Í9___________

¦ '¦ ¦>'^r^A''_jk . -^^^mj^LJ

¦¦—

AL&UÉM MAIS- _=STA PENSAM DO NO
HE- MAN.., NA MONTANHA DA COBRA.

fi___f

gÍ_(9 o___-

T-r4

^N
/acho&5TOU \

rr^l a_ fc Jk
^fTlTY

>-^_L____rT""^/

\^rH^

QUE?

vendo o

L

É7L5A/IANÀ PAS9AL7A
éUÊ! VIÜ 6LVI_? Pf?6£U5K

'

^—^"^
^
,Jf ^ r fi \E \
m
jtfr N -v- V'----PH'\
ÍV

y/"èD
ir

JEJiTI Hechin & Don Wilder

_^<TZ>^- 7^~~
fV
^-"

/•Z^£-

ÍCOMO H09CO' f
. MUNICAR OOM

Alt rights reserved
© 1989 North America Syrvdicate. Inc

/TvÃmc53^ ,
f
rS^PELHOi
LSM -¦..
H-—^
S-X
//

<k"

' '

j

_¦

1__——

J -_,

Q<^

>W

LrWM

nÜIA

ffiS

\
foiJALPl

(^^£&=&^_

A

—9*^

&
j
GRANDE IDElA
_7
\ Qfl. fi,
Syj
I\ií'v5p(3

T& r^\
íxf
m.

H? r^-i

^^---Ji/

:

/MAS COAAoN
X
/ VAMOS E5CPE-\
m
J VER UMA MSN/
£>k\5AGEfVl NUM

%â

Tf

-^

by Mell
¦^

CUARO, SE CORTAR O
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VAMOS

Em 1o de maio
comemora-se o Dia do
Trabalho. A palavra
trabalho significa, entre
outras coisas, qualquer
atividade de transformação
que o ser humano realize.
Assim, quando o homem
planta, ele está
trabalhando, porque
transforma a terra em
fonte de alimentos. Da
mesma forma, quando
constrói uma casa, está
trabalhando, porque
transforma a madeira, o
barro e a pedra em
moradia.

Com o surgimento e
desenvolvimento das
cidades, a divisão do
trabalho foi ficando cada
vez maior. As populações
que moram no campo se
especializaram em
produzir alimentos e
matérias-primas, como a
madeira e o algodão. As
populações das cidades
transformam, através do
trabalho realizado nas
indústrias, essas
matérias-primas em
móveis, carros, roupas,
eletrodomésticos etc. Além
disso, o trabalhador da
cidade realiza outras
tarefas importantes para o
funcionamento da
comunidade, tais como
lecionar nas escolas,
limpar as ruas, dar
assistência médica à
população, vender
produtos etc.

Portanto, o ser humano
precisa trabalhar para
transformar a Natureza e
dela retirar seu sustento.
Mas essa transformação
só é possível porque os
homens a realizam em
conjunto. Imagine se o
homem vivesse isolado e
tivesse que plantar,
construir sua casa, fazer
suas roupas, fabricar o
tecido para fazer essas
roupas etc, sozinho. Seria
praticamente impossível.
Por isso, os homens vivem
e trabalham em sociedade.
Por isso, também, dizemos
que o trabalho é uma
atividade social, coletiva.

Pouco a pouco, os
trabalhadores foram
tomando consciência de
sua importância para o
funcionamento da
sociedade. Então, foram
sendo criadas nas
indústrias, escolas,
universidades, empresas e
também no campo,
organizações trabalhistas
chamadas sindicatos. No
Brasil, os sindicatos estão
organizados pelas
diferentes profissões.
Assim, existem sindicatos
de bancários, professores,
médicos, rodoviários,
operários, músicos,
telefônicos etc.

As primeiras sociedades
humanas — e as
sociedades indígenas que
ainda hoje existem —
viviam basicamente da
agricultura. Todos os
utensílios necessários, os
instrumentos de trabalho,
os móveis e a própria
habitação, eram
construídos pelos membros
da comunidade. Cada um,
de acordo com o seu sexo
e idade, realizava um tipo
de tarefa que, junto com a
tarefa dos outros, garantia
a sobrevivência do grupo.

AJUDAR

te

ATU-n-eç.

A

í5_

_.

IREM

'*-'

...t-< £..t. -a
i*j

ATt, c_g.£

¦£ -pr-Q
"'

j**

_Çí

*'

*eM

CAMARLINS-

?

F-RrJANPft

D&.<WPA A1. PROPWÕ&í. <3l)_ A. IUJ^TT?AÇCrtV7 R£PRE>eNTAM , »T_p^l|SANPp
A1? t-t-TKA* <_2UÍ__- Ar. FlGUPA^ £U___.R_M e PREÇNüieNPD Oi. e?PAÇO?, COM
N? ieTRA$ AU& PAUTAM, COMO FOI F^ITO COM A PALAVRA PINTOR
ÇO: «3
PINIC&l- L£M$PA A l-TKA I E, A EM£TA P£ TINTAS. UM&BA A LeTTlÀ O.

?

hJTr0^.? fTV '¦¦SI _____
"1

i -OilnMgaiBM^».', 1.1

I RI'

.

.._„. ....

... ].' ...

Í.-S

/IW. /~if_v^->./vwwn
r-\ -•-!¦'' m-m I ( ^r

l m Ml _r» 1/ w lf"*Jr mi

.

-. .:.'"' ¦"'' "

•

' '

:"

-y^<

.v- ,->i,?an»^»iUw.iJjil 1

A^OCH, Q? 0BJ&-rp4 CflM A4- mlBA* AEAIX-t
feC-gÊ<A Cv e^PA^ MARCApc.- COM
ÜM PONÍ1M90 ^ VEJA 0«ÍX- ÇürSIRÁ-¦-.— — ,

Texto de Ana Maria Oliveira Guanabara

@:, IP__r II® rv
_Í7k A FI"
I ___. m UJ U .

*

:',-»

wmm

mm.

0 _>Ar <fo
Trabalho

s pi » <_ -O ia £>

,

I 1 **"

M-:>:

'^a*'i__r-^_-fW-_-_-j^--t-

Cc^AlUb^y ^

(RESO/-~ fo ^^ffci\

y/<SÍr^y^H#c )

laaSSfitWSBnBa^NS

•-.'«www

^l_, 1
C=
v___adE,
_.
Ia'*""'
^>
«F J_
y PEN ADINHO, QÜE

_^^-.s>

fe .

?5

_C51

"£
(rnun í^
_8?
7 JBT 3 3S.
fr^L
^—trS
CONSEGUE
VOCê
NAO
C PEGAR NO SONO?J^ uS_aS_.
T_S^2 7% tr ^N_ ^^k / #V
^
/fÍ
Ihh SOUBE? \! V-^-^^""^^^

¦'""""„_¦.
ff**1 El! NÃO FOI *^ (s/OCê NÃO QUER S
f
DO
I VOCÊ QUE MORREU )PARTtCIPAR

__J StaliÊSn
UJ^Pç^^lr^f*
KB»?O^ÍJv^\^ ^¦^^^-/^<^^^^yrd^íajlJM

&

/mujztacr

/e agora ?\

'"!l£_*NffiP'1

^^^^^I^Bsr ^^

/ O QUE EU
l TENHO QUE

__sWP»--

g^"_S^*-& __Br-_5_T^E---r

?5 °-"->W
^
«__»

¦

______

ASSIM \k^íÀ
7 NADA, MONICAi EÉ ASSIM
MOCI-JH^Ír
(V QUE SE BRINCA DE MOCI
MMO EF BANDIDO!
BANDIDO! JÊlM&
NHO

_r

>¦

"'*"

T^^^P^f/ VOCÊ EA MOCINHA
/VOCÊ NAq_^\ /ENTÃO
SOMOS
JA ESTA
E NOS_,
JÊr^üS^K
/ QUERIA BRINCAR
, , OS
BANDIDOS!'__^^^
GENTE )[ BRINCAN-J^y- X^BANDIDOS
A
COM
(

'.'
J_I*^T'

¦-

__^_h

l^s-è^__^__«_VrrtIri

/'essa pÕTN XITÊla^X|U e

#

v^Ê tiátM^^^

MWMM^ám^MwÁW^

__PH»Í^3

_r

^^mf

f

^^M^gMptt

fc_»

<*

* IVl /-A IXI

N ^

\ / V 1

A"*%

/

4*£-

"~^3aoui

I

^s
Ç-***£>. v
^^jp^*--^3
Wo QUE \ /..--*. \^,Wç
I ESTÃO OS
\ ( AGORA,
NAO VAI
UMA ÓTIMA ) /
v<t^Í_M_lAJs
VOÇJ,
/
([ EU FAÇO
VlDÈIAJ ASSIM V PODER FAZER ) MOCINUAI J TERRÍVEIS
n^^ _ lT 1 f^
/COM A MÔNICA \ NADA! AH,AH, I L^^^lY E3AND/PÕES!_)1 AGORA?/ I pue IR! 7
/ É '
r^Jkk!"!'
IM!/'
V
( DEREMOS XINGAR \ VAMOS LÁl/
^Ê W\\]
\JH!
feplT ^^~1 f
^^S^]/~^^

c*t*

('-^fc/

^ZI_l

_^^^^^^^^T'SL_Cff,

_f

_^_r_._—£B_sTe

*

_h^^^^^^^___J

_J^_V___—V

t_^

\\

*

*-»^^

*

*¦

I

V7^3*í>t-^ ^.
Í8rW^^-}-à (£~v

'

\tyy~s

aXiI

\ //oT3^
HO

|gl;f /

lis^^^^

l

^fk,^/nÃ^
9P¥B rvW TUDO BEtVl... I 7T
íU^hW)5rl\DEU neleí sin- )r tt=SI minwa mulher/,/ X

!

MUITO '. y ft»^Q) \ PRECISAVA ^fe^ jftx
Y^J^ VJTO

v—

-—\

S"«w
s>ü,\ \

(ma
7

ve

l graha. L^çA^lr^p

| Brant parker ^^ Johnny hart

s
|

ENCONTRARAM UMA N
&OlfK DB ÔUDE ONDE
PE VIA B&TAR SUA
v COMSGIgMCIA. >
V

S

...MANEdADO

|

(5&PREO-J

PjS

O TUBO
Ns
f/ PERSCRuTA O A .
INTERIOR DO

gpY

MUITO

p§p=

_

V TUBO...

/>f

por um pos nos-

90& MELHORES
PROFISSIONAIS.

P'
COMO E ^1M SXCgLÊMTE. TRABALHOU \
^i^F
r ESTUDA TODOS p E5SÊ PRO-. 1 6 ANOS (MA ROTO-ROOTER
OS POSSÍVEIS
_J
^V FiSôlONAL? J v__

Y\

BELÉM • PARA • BRÁS L

DOMINGO, 30 DE ABRIL DE 1989

a * HEVISTA PA TEVÊ

OUBERAL

Semana

__B_9
j||£

NOVELAS

VBPaf

l_Q»

^V_i--I-Kr^-P

¦te__y_^^

^^t1

__¦» _-_-dB-_-i ^H ____F ________________________ Bi
^ifeB___J^S_^olS___l_3_f??^__Si 'SSKI-- ¦':

Dando a volta por cima
É mais do que dramática a nova fase que Gilda
vem enfrentando em "O salvador da pátria", segundo
as cenas em gravação. Suzana Vieira, aliás, tem que
esconder sua eterna alegria na hora de interpretar a
personagem, que perde a pose quando é abandonada
pelo marido Severo (Francisco Cuoco). Por uns tempos, Gilda fica abatidíssima, deixa de se arrumar e
assusta os filhos, que também a abandonam, enquanto Severo e Bárbara (Lúcia Veríssimo) programam
uma grande festa para comemorar sua união, que irá
ao ar nos capítulos 109 e 110. Gilda será convidada de
honra da recepção, e Bárbara tem certeza de que ela
não vai comparecer. Na hora H, porém, Gilda dará a
volta por cima e chegará belíssima e muito bem
acompanhada, ao lado do Prefeito Sassá Mutema (Lima Duarte). Antes, ainda, Suzana terá boas cenas
durante
um jantar de Gilda e Severo num restaurante
fino: "Ela acaba dizendo poucas e boas para o ex-marido e jogando champanhe no rosto dele, para depois
ficar sozinha, chorando. Coisa própria de quem se
sente realmente rejeitada, pobrezinha."

Domingo, 30 de abril de 1989
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DE 1° A 6 DE MAIO

TERÇA

QUARTA

QUINTA

¦ Antoninho chega e Jurema
vai embora sem contar nada.
Antoninho dá entender a Marialina o que sua mãe fazia. Gracinha repele o marido e ele não
entende o que está acontecendo.
Bruno e Bianca contam aos pais
que eles vão ser avós e Francesco resolve chamar a esposa
para ajudar Maria a fazer o macarrão. Sebastião diz ao sogro
que não quer mais ser Prefeito e
ele lica furioso. Antônio Sapateiro incentiva Antoninho a levar
Marialina de volta para casa.
Antoninho a manda escolher: ou
volta ou ele a deixa.

¦ Marialina implora a Antoninho para ficar e ele acaba cedendo. Depois, ela pede que lhe
conte a verdade sobre sua mãe
e ele concorda. Depois, Marialina corre para a casa da mãe,
lhe pede desculpas e diz que
também vai pedir perdão a„Antônio Sapateiro. Gracinha diz a
Sebastião que está grávida. Antoninho conta a Marialina a história de seus pais. Sara e Michel mostram suas roupas para
Abrahão e ele as compra para
vender na loja. Marialina vê Antônio Sapateiro se mudando do
cortiço e o chama.

¦ Laura chega ao cortiço e pede a Antônio Sapateiro para voltar para casa, mas ele se nega.
Marialina, então, o chama de pai
e diz que o ama. Antônio Sapateiro as abraça e resolve voltar.
Francesco ajuda Amadeu a
transformar a marcenaria numa
fábrica de macarrão. Antoninho
conta a Laura e Antônio Sapateiro que ele e Marialina vão se
casar no cortiço e se mudar de
lá definitivamente. Nena e Marieta contam a Antônio do Mercado que Antoninho vai se casar
no cortiço. Antoninho procura o
pai para conversar.

¦ Antônio do Mercado aceita conversar com o filho. Nena
e Marieta
sao-contratadas por Michel para trabalhar com ele. Michel confessa
a
Tatu que pegou o dinheiro que Manoel Victor deixou
para ele e investiu
na confecção e ainda o convence a se casar com Clara
para não ter
que pagar o ordenado dela. Antoninho diz ao pai que a mãe foi visitá-lo
um dia e contou que Antônio a trancava em casa
para ela não trai-lo
Comovido, o pai aceita seu casamento com Marialina.
Nena e Marieta
enfeitam o altar para o casamento de Marialina. Sebastião convoca
os
fazendeiros da região e mostra a carta em
que Ademar de Barros
promete tr visitá-lo. Amadeu pede um empréstimo no banco
para
comprar farinha para .a fábrica de macarrão. Antônio do Mercado
resolve nao demolir o cortiço e todos voltam a falar
com ele
Michel dá uma jota para Sara e a pede em casamento. Tatu dá
a Clara
uma jóia igual. Antoninho chega atrasado
se arrumar para o
para
casamento, porque foi fazer provas para a faculdade. Marialina
entra
na igreja de braço dado com Antônio Sapateiro. Depois do
casamento, todos vâo festeiar na cantina de Bruno. _¦_¦

¦ Lucien consegue desarmar
Pimpim mas, quando vai mataIo, Crespy o interrompe e diz
que aquele homem deve ficar
preso. Lucien manda libertá-lo.
Suzanne volta a sair com Lucy
para encontrar Jen Pierre. Aline
conta aos rebeldes sobre o baile
e eles resolvem ir também. Lucy
se diverte com Michel. A Rainha
manda Zmirà avisar a Loulou
que ela está com os dias contados. Pimpim chega à taberna
convencido de que Pichot è o
Príncipe. Uma roda da carroça
se solta e Suzanne e Lucy ficam
paradas na estrada.

¦ Lucy e Suzanne conseguem
chegar à casa de Lenore e ela
as leva de carruagem para o palácio. Juliette se insinua para
Lucien e eles se beijam. Os
guardas acham a carroça quebrada. Durante o sono, Bergeron
fala sobre uma espada. Michel
o testa e descobre que ele é um
grande espadachim. Aline avisa
a Jean Pierre que Lenore quer
vê-lo e ele não entende porque. Vanoli bate em Suzanne
porque ela não lhe conta o que
fazia no bosque. Aline desconfia
de Jean Pierre e ele resolve lhe
contar sobre o seu novo amor.

¦ Jean Pierre confessa a Aline
que está apaixonado, mas não
conta por quem. Lili tonta a
Crespy que Aline é do grupo dos
rebeldes mas ele a manda se
calar ou morrerá. Pichot dá um
ultimato a Corcoran para ele
transmitir à sua turma. Corcoran
lhe pergunta sobre o anel que o
herdeiro deve ter. O avaliador
descobre que o colar que ficou
com a Rainha é o falso. Chega
ao palácio o nome do candidato
a Primeiro Ministro da oposição:
o bode Zé. Pichot conta a Ravengar sobre o anel de que Corcoran lhe falou.

¦ Ravengar vê em sua bola de
cristal que um dos anéis ficou
com Maria Fromet e o outro com
seu filho. Charlotte conta a Bergeron que ele morava em Avilan. A Rainha convida para o
baile o Marquês de Castilha, que
chegou a Avilan. Os rebeldes e
alguns pobres vão ao baile. Começa a festa. Jean Pierre ouve François e Lenore conversando sobre o anel. Juliette vê o
Marquês e some. Suzanne e
Jean Pierre se encontram. Lucy
e Bertran, também. Juliette pede
ajuda a Lucien para se livrar do
Marquês e ele a beija.

¦ Camila ouve o pedido de Rogina e a leva embora. Lauro
manda Mirose afastar da prefeitura e de Marina ou o entregrá à
policia. Regina provoca um encontro entre seus pais. Severo e
Bárbara explicam a Rafaela que
se amam. Sassá diz a Ricardo
que vai lutar por Clotilde. Gilda
entrega a Severo os papéis de
sua comunhão de bens. Embora
diga que não a quer mais, Severo leva os documentos. Regina
avisa a Marina que o pai a espera na fazenda. Quando ela chega lá, encontra João e Angela
em roupas Intimas.

¦ Os três ficam sem graça e
Marina diz a Angela e João que
vai sair da vida deles, porque
está sobrando ali. Angela e João
resolvem retomar o casamento.
Rafaela briga com Gilda. Verônica volta a passar a noite com
Lauro. Ricardo comunica a Ciotilde que vai embera e ela resolve ficar. Severo reúne a familia e conta que Gilda queria
comprá-lo. Os filhos ficam contra
Gilda e a deixam sozinha em casa. Gilda pede ajuda a Herminio
para recuperar Severo, mas ele
lhe diz que agora apoia sua relação com Bárbara.

¦ Herminio explica a Gilda porque acredita na relação da neta
com Severo. Gilda sai arrasada.
Nilo descobre um rombo na prefeitura, feito na época da gestão
de Severo. Sassá leva os papéis
da prefeitura para Clotilde ver.
Gilda vai para a fazenda, buscando companhia, mas os filhos
saem, Silvia resolve voltar para
São Paulo e ela fica só. Clotilde
sente uma tonteira. Nilo mostra
a Marina o que descobriu na
prefeitura. Régis conta a Gilda
sobre o rombo, mas ela não o
ouve. Lauro examina Clotilde e
suspeita que ela está grávida.

¦ Clotilde pede a Lauro que
não comente sua suspeita. Gilda, desesperada, telefona para
Severo, pedindo que ele vá vêIa. Ele diz que não pode, mas
sente pela voz dela que algo está errado. SeVero encontra Gilda
desmaiada pelo excesso de
comprimidos para dormir. Clotilde diz.a Lauro que .está dividida
entre Sassá e Ricardo. Verônica
marca um encontro do Delegado
com Lauro. Plínio vê os documentos contra Miro e os leva
para checar. Clotilde se despede
de Sassá, dizendo que vai morar
com o marido em Goiânia.

AMANHA

SEXTA

SÁBADO

VIDA NOVA/l7h55m
¦ Bruno conta a Bianca que já
comprou tudo para o restaurante
e ela lhe diz que está grávida.
Marialina não consegue explicar
a Antoninho porque fugiu da
igreja. Antônio do Mercado (ala
de seu fracassado casamento
para os amigos. Antoninho e
Marialina se amam. Antônio do
Mercado conta a Nena e Marieta
que è o novo dono do cortiço e
que vai demoli-lo. Jurema pede
a Antônio Sapateiro que volte
para casa. Antoninho pede dinheiro ao pai e ele nega. Jurema resolve contar a Marialina a
.verdade sobre sua mãe.

Fim

QUE REI SOU EU?/i.h50m
¦ Ravengar fica intrigado com
Lenore. Madeleine conta a Charlotte a história de Bergeron. Vários soldados aparecem para
guardar o banco e os rebeldes
desistem do assalto. Bergeron
nota que Charlotte está diferente. Os conselheiros não conseguem que Ravengar e a Rainha
lhes mostrem uma prova concreta da origem de Lucien. Pimpim
é preso. Jean conta a Loulou sobre a prisão e ela lhe diz que
André é Bergeron. A Rainha
descobre que Corcoran e Loulou
são namorados. Os conselheiros
começam a interrogar Pimpim.

¦ Pimpim diz aos conselheiros que só queria fazer um depósito no banco, mas eles não
acreditam e o mandam para o
calabouço. Aline leva Juliette
para conhecer a caverna onde
mora e Jean a convida para fazer parte do grupo dos rebeldes.
A falsa Suzanne dorme com Vanóli. A Rainha manda Corcoran
deixar Loulou ou mandará prendê-la e fechará a taberna. Pichot
leva Fanny para seu quarto novãmente. Juliette pede ao irmão
para libertar Pimpim mas, quando vai fazê-lo, ele o reconhece e
o desafia para um duelo.

O SALVADOR DA PÁTRIA/20h30m
¦ Bárbara e Severo vão para o
apartamento e se amam. Décio
conta a Hermínio que Bárbara
voltou e está com Severo. Veronica pede a Lauro que entregue
Miro à policia. Clotilde diz a Ricardo que vai ficar para ajudar
Sassá na prefeitura e ele fica
também. Herminio e Décio contam a Gilda que Bárbara voltou.
Eduardo se despede de Marina
e Gamila e se muda. Herminio
ofende Bárbara e Severo, que
o mandam sair. Alice avisa a
mãe que vai para Barcelona
com Marco. Severo toma uma
decisão e vai contá-la a Gilda.

¦ Severo comunica a Gilda que
vai deixá-la e sai. Silvia e RafaeIa tentam impedi-lo mas não
conseguem. Verônica seduz
Lauro. Marina deixa a filha viajar. João visita Ângela e Regina
e a filha lhe pede para voltar a
morar com elas. Sassá se declara a Clotilde e a manda decidir
se fica com ele ou vai embora.
Silvia e Rafaela pedem a Sérgio
para ir para casa e ajudar a
mãe. Ele hesita mas vai. Rafaela
procura o pai e tenta levá-lo embora. Regina vai para a fazenda
de Marina e lhe pede que deixe
João para sua mãe.

Domingo, 30 de abril de 1989
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de Ângela (Lucinha Lins)
Preso, João Mattos (José Wilker) recebe a visita e o apoio

"O salvador da
pátria",
No capítulo 104 de
a revelação de que Miro, dono da rádio
de Tangará, é João Mattos, condenado
como traficante e irmão de Jucá Pirama.

Grassl) sua identidade
Por algurrflêmpòl!liro ainda tenta esconder de Plinio (Antônio

Acaba o mistério de Miro Ferraz
"O salvador da paNos estúdios de
tria", o grande momento de José Wilker: terça e quarta-feiras o ator entregou-se ao drama de João Mattos, que
volta para a prisão. Lauro Brancatto
(Cécil Thiré), que tem nas mãos o dossiê que prova ser Miro Ferraz um
bandido assassino, é pressionado por
Vera (Ana Maria Nascimento e Silva)
e entrega os documentos à polícia.
Sem saber que Miro é na verdade
João Mattos, o incorruptível Lauro espera estar livrando Tangará de um
terrível malfeitor.
A prisão acontece quando João
brinca com a filha na fazenda do Ma- Na delegacia, Ângela e Marina (Betty Faria)
tão. Começam as visitas à delegacia,
de Tomaz (Antônio Calloni) às apaixo- vem à tona graças à ingênua interfeRegina (Natália Lage),
nadas Marina (Betty Faria) e Angela rência da filha ver
seu pai, João Mat(Lucinha Lins). Emocionado, afinal que insiste em
conta a verdade também para Sas- t0S'
.T
Paralelamente a angustia de João,
sá Mutema (Lima Duarte) e Cássio
também Marina e Angela, uni(Thales Pan Chacon), que o aconse- sofrem
lham e apoiam. Seu nome verdadeiro das na defesa do homem amado. E

se unem para defender o homem que amam

a comédia inde modelos e manequins de seu Barrashopping,
"Tem pipipipópópó", texcurso. Sob o comando das ex- tfantil
de Asten Levi, o
Paquitas Pituxa e Catuxa, vá- to e direção "Vida
nova". Com
atrações e as mágicas de Dr. Levi de
Estréia dia 11, na Casa rias
Adriana
Alvim, a Milord e a presença da própria ele, Sônia Barbosa,
Laura
de Cultura
e SüBenini
Renato
"Brasileiras
Smazaro,
Xuxa.
e
brasicomédia
às 18 horas, em fren- vana Bugareli.
leiros", de Luis Fernando Ve- te Hoje
Antônio Grassi, o"ODelegaà Igreja de São Jorge, em
rissimo. A direção é de Cecü
salvaNercessian do Plínio Kohl em
Thiré e no elenco estão Os- Quintino, Stepan
"Auto
da pátria", dirige a peca
de São dor
o
"Miséria
mar Prado, Antônio Pedro, protagoniza
é
bobagem
,
pouca
com texto de BenjaLúcia Alves, Jalusa Barcel- Jorge",
mim Santos e direção de Gi- que estréia no Teatro Cacilda
los e Carmem Figueira.
Completando Becker em maio.
Sábado, a partir das 16 ho- naldo de Souza.
Othon Bastos, escalado para
Milton Gonçalves, "Pacto
ras, na Discoteca Zoom, Oswald o elenco, Serra,
de sangue", novela que
Roberto de
Berry, coreógrafo da Xuxa e Othoniel
na
Globo dia 8, no horaestréia
Telles.
e
Mariozinho
Cleto
dos
e
Paquitas
preparador das
Estréia sábado, no Teatro do .rio das seis, em breve poderá
Paquitos, mostra a nova turma
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quando ele é transferido apara São
Paulo, obrigado a retomar pena Interrompida, Angela viaja para ficar
Mariperto dele, deixando a filha com
na. Mas surge a esperança de que na
casa de Zen (Ivan Cândido), assassinado pelo grupo de Vera (Ana Maria

Nascimento e Silva) haja provas de
que João nunca participara do tráfiÀ segunda cena, gravada terça-feira, sob a direção de Denise Sarraceni,
no ambiente da fazenda Matão e na
delegacia, mostra o personagem recebendo as algemas e as primeiras visitas. Nesse mesmo dia gravou-se a revelação de que ele não era Miro
Ferraz. Na quarta-feira foram feitos
takes na delegacia e já na penitenciaria em São Paulo, ficando para quinta-feira a seqüência da saída de Tangará. Ângela acompanha João mas
Marina, que assiste tudo à distância,
hesita em se aproximar. Até que no
último instante corre até ele e lhe da
um abraço emocionado.. O sofrimento de João dura pouco: logo ele já estara livre para enfrentar q dilema de
optar entre o amor de Angela e a
paixão"Ode Marina. Uma outra atração
salvador da pátria".
para

de aiDepois ficar ausente
no palco: esta
ser visto também "O
"O salvaensaiando a peça
jardim das Iguns capítulos de
cerejeiras", de Tchecov, que se- dor da pátria", a proximidade
rá encenada no Teatro dos Qua- de do novo julgamento
Sassá Mutema (Lima Duarte)
tro.
faz voltar à cena o advogado
• Será Herson Capri e não Cássio, vivido por Thales
vivemais Daniel Filho quem
Pan Chacon.
rá o papel"A,de Michael na miE, I, O ... Urca",
nissérie
sob a direção de Denis CarvaEnquanto Thales volta, Cláulho.
dio Cavalcanti sai. O ator já
as cenas em que Eduar• Outro nome novo no elen- gravou
se despede de Marina (Betty
co da minissérie é Carla Ma- do
e
(Mayara Marins, que interpretará Lili, na- Faria)Mas Camila
não ficará longe da
morada de Joel (Gracindo gri).
novela: passa para trás das câJúnior).

meras, dirigindo cenas externas.
O Mais de "O salvador da
pátria": Norma Geraldy, es-a
Dona Nòêmia da novela,
itréia no próximo dia 8, na
Laura AlCasa de Cultura"Nos
tempos
vim, o musical
da opereta", em que aos 82
Eduarde
anos, sob a direção
do Wotzik, relembrará seu
iglorioso passado. Para quem
não sabe, na década de 40"Aa
atriz era conhecida como
"EspuBoneca que Canta" e
ma de Champanhe".
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Depois de vencer vilões fantasiados de macacos em "0 monstro da Lagoa", concluído segunda-feira, naterçTlubaeS

serra <

Aventureiros, Kadu Moliterno e André de Biase estão diariamente „
ação, preparando a estréia do seu novo programa. Como na sérü
"Armação
Ilimitada", os heróis enfrentam muitos vilões e situaçõí.
perigosas na defesa da justiça. E esporte, emoção e ecologia continua
a ser as três palavras básicas do dicionário da dupla Juba e Luk

Novos desafios
para Juba e Lul
MARA BERNARDES
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Quem não agüenta as saudades
de Juba e Lula não perde por esperar: os heróis têm trabalhado diariamente, cercados por nova equipe, para criar um programa com
formato em muitos pontos diferente do extinto "Armação Ilimitada".
A estréia? Provavelmente no final
de maio, o gue deixa a dupla inquieta e, ate por isso, mais ágil.
Desde fevereiro o objetivo de Kadu
Moliterno e André de Biase é um
só: criar o novo "Juba & Lula"
para ir ao ar durante 40 minutos
diários. O recheio do programa será uma aventura dividida em cinco
episódios, apresentados de segunda
a sexta, deixando em suspense a
cada dia o público infanto-juvenil,
a que se dirige, embora se saiba
tão vaque nada derruba mocinhos "Ainda
lentes, alegres e justiceiros.
descoladores, mas honestos", nas
palavras da dupla.
Num espaço de mais de três mil
metros quadrados, que está sendo
montado na Barra da Tijuca, Juba
e Lula receberão em seu programa
esportistas que, em equipes, enfrentarão testes de habilidade, agilidade e rapidez de raciocínio,
apoiados por sua torcida. A dupla
também vai promover e cobrir
eventos no âmbito do esporte amador, enfocai curiosidades e apurary

denúncias contra desmatamento e
matança de animais. Com o auxílio do diretor Roberto Talma surgiram as idéias que começam a ganhar forma com os heróis já em
ação. E certo que vão estrear com
oito aventuras já gravadas. A quinta delas, chamada "O monstro da
Lagoa", teve suas últimas cenas
feitas segunda-feira, na Lagoa Rodrigo de Freitas, e na terça-feira já
era concluída parte da seguinte, "A
lâmina do terror". Na segunda-feira o roqueiro Evandro Mesquita,
responsável com Régis Moreira peIa história do monstro aquático, foi
corujar a cria, explicando:
Acho o maior barato ver a
coisa que nasce da nossa cabeça e
vai para o papel ser transada ao
vivo. Fiz essa história pensando na
Lagoa, um lugar mágico mas pouco
explorado. E coloquei ali um monstro que, no sentido figurado, seria
a poluição, que provoca a mortandade dos peixes.
Usando uma linguagem próxima
dos quadrinhos, Evandro se preocupou em manter o espírito dos heróis. O mesmo espírito, segundo
Kadu, que Juba e Lula fortaleceram em "Armação Ilimitada":
Os personagens estão tão vivos dentro da gente que, com o fim
da série, achamos que poderíamos
.continuar a trabalhar dentro de
três coisas em que acreditamos: es-
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Evandro foi às gravações na Lagoa

porte, aventura e ecologia. Isso
nunca vai mudar.
Em cena, eles correm sem parar,
ensaiam os dubles e o elenco de
apoio nas cenas de perigo, sobem e
descem rampas, sujam e rasgam as
roupas. Ambos têm marcas pelo
corpo e algumas costelas quebradas. Também são incansáveis os diretores Jodele Lácher e Paulo Trevisan, principalmente nas
externas, enquanto o càmera Marcos Galvão ora.se estira no chão,

i

j

ora se equilibra no alto da grua,
em mil peripécias. "Aqui não se
poupa energia, todos têm que ser
heróis", brinca o produtor executivo Roberto Vaz. "Somos de poucas
palavras e muitas atitudes", reforçam Kadu e André, que no quinto
ano de trabalho conjunto se consideram irmãos por opção. Um pode
responder pelo outro, pois têm as
mesmas idéias, segundo André:
- Nós nos identificamos pelo
amor às mesmas coisas, o que fez
com que não parássemos mais de
trabalhar juntos. Tudo foi acontecendo naturalmente. Fechamos
com a nossa equipe, que é uma família, estamos mais experientes e
por isso com disposição para ' enfrentar esse programa diário.
Kadu acha que a princípio o destino juntou seus caminhos para
que eles fizessem carreiras paralelas. André, por sua vez, os compara a "duas gaivotas perdidas que* se
encontram e se unem para lutar,
enquanto encontram outras gaivotas em seu caminho". A natureza,
como se pode ver, é importante para os dois, que vivem de dia e são
avesso a badalações noturnas.
Mas é claro que, apesar das afinidades, cada um tem a sua individualidade, como diz André:
— Somos o yin e o yang de que
falam os orientais. Um complementa o outro e nos tornamos um só.
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lamina do terror
i em "O monstro da Lagoa", concluído segunda-feira, na terça Juba e Lula ja enfrentavam uma perigosa serra elétrica para

5, Kadu Moliterno e André de Biase estão diariamente em
çparando a estréia do seu novo programa. Como na série
i Ilimitada", os heróis enfrentam muitos vilões e situações
ia defesa da justiça. E esporte, emoção e ecologia continuam
três palavras básicas do dicionário da dupla Juba e Lula.

vos desafios
a Juba e Lula
múncias contra desmatamento e
atança de animais. Com o auxido diretor Roberto Talma surram as idéias que começam a gaforma com os heróis já em
ão. É certo que vão estrear com
i aventuras já gravadas. A quindelas, chamada "O monstro da
igoa", teve suas últimas cenas
itas segunda-feira, na Lagoa Roigo de Freitas, e na terça-feira "A
já
i concluída parte da seguinte,
nina do terror". Na segunda-feio roqueiro Evandro Mesquita,
sponsável com Régis Moreira pehistória do monstro aquático, foi
irujar a cria, explicando:
Acho o maior barato ver a
dsa que nasce da nossa cabeça e
para o papel ser transada ao
vo. Fiz essa história pensando na
goa, um lugar mágico mas pouco
[piorado. E coloquei ali um mons- Evandro foi às gravações na Lagoa
que, no sentido figurado, seria
poluição, que provoca a mortan- porte, aventura e ecologia. Isso
ide dos peixes.
nunca vai mudar.
Usando uma linguagem próxima
Em cena, eles correm sem parar,
is quadrinhos, Evandro se preo- ensaiam os dubles e o elenco de
ipou em manter o espírito dos he- apoio nas cenas de perigo, sobem e
iis. O mesmo espírito, segundo descem rampas, sujam e rasgam as
Juba e Lula fortalece- roupas. Ambos têm marcas pelo
adu, que"Armação
Ilimitada":
em
corpo e algumas costelas quebraOs personagens estão tão vi- das. Também são incansáveis os dios dentro da gente que, com o fim retores Jodele Lácher e Paulo Tresérie, achamos que poderíamos visan, principalmente nas
ítinuar a trabalhar dentro de externas, enquanto o câmera Marês coisas em que acreditamos: es- cos Galvão ora. se estira rio chão,
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alto da grua,
ora se equilibra no "Aqui
não se
em mil peripécias.
poupa energia, todos têm que ser
heróis", brinca o "Somos
ife*. ^fcsütaááti^lP fflP^E üh \W\__\_\w_^^
produtor executi"
de poucas
vo Roberto Vaz.
Xíj/^
Para o geminiano Kadu, que se «I
^"*t.t'*
palavras e muitas atitudes", refor- considera
mais instinto e explosão^
çam Kadu e André, que no quinto o sagitariano
André é o estrategisano de trabalho conjunto se consideram irmãos por opção. Um pode ta da dupla, o que usa mais a
responder pelo outro, pois têm as razão e mantém a calma. Como
amigos que se entendem e se comesmas idéias, segundo André:
Nós nos identificamos pelo nhecem bem, eles chegam a ser
confidentes e não raro, nas horas
amor às mesmas coisas, o que fez de lazer, saem juntos para praticar
com que não parássemos mais de esportes, como surfe e natação.
trabalhar juntos. Tudo foi aconte- Normalmente acordam antes das
cendo naturalmente. Fechamos seis da manhã para a terapia no
com a nossa equipe, que é uma fa- mar, seguindo depois para as grarí
"tw_ink
mília, estamos mais experientes e vações. E se André tem a mulher
^^f^^^^.'
'
íf
J-,
por isso com disposição para ' en- Mônica e dois filhos — Pedro, de 6
_f_WT, yÈ
frentar esse programa diário.
anos, e Felipe, de 4 anos —, Kadu
Kadu acha que a princípio o des- ainda não casou, mas diz que semtino juntou seus caminhos para pre tem uma gata do lado, "porque
que eles fizessem carreiras parale- todo homem precisa de uma granIas. André,
por sua vez, os compa- de mulher".
Aquela que, quando eu chego
ra a "duas gaivotas perdidas que* se
encontram e se unem para lutar, em casa, cuida de mim com cari¦
'À^-àM
#
í
enquanto encontram outras gaivo- nho e me dá energia para encarar
tas em seu caminho". A natureza, o dia seguinte.
Dia este sempre cheio de imprecomo se pode ver, é importante para os dois, que vivem de dia e são vistos, como diz:
Tenho uma fascinação por viavesso a badalações noturnas.
'íS^8
M$ÊMÊÍÍÊÊÊm\ wSr
wJ
^^l^*i
Mas é claro que, apesar das afini- ver cada dia uma aventura diferendades, cada um tem a sua indivi- te. Mas queremos mais e estamos
sempre buscando. Não temos medo
dualidade, como diz André:
^rP?1"" ;" :J____W Vi. •'. f?X
' :?|;
fa
Somos o yin e o yang de que do trabalho, temos medo é da inérfalam os orientais. Um complemen- cia, de ver talentos disperdiçados.
ta o outro e nos tornamos um só. E lutamos contra isso.
'
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"F_tntástico", um clip bem-humorado com o grupo Barão VerNo melho, que apresenta
seu novo
"Não
sucesso,
me acabo"
06:30 SANTA MISSA EM SEU LAR
07:25 PEQUENAS EMPRESAS,
GRANDES NEGÓCIOS
08:00 GLOBO RURAL
Um fazendeiro de Minas Gerais
que cria canários-da-terra sem
prendê-los em gaiolas ou caliveiros. ' O plantio de árvores tipo quebra-vento, que livra os cafezais das lufadas fortes. '
Pequenos proprietários de gado
de leite se reúnem no Sul de
Minas para criar sua cooperativa. ' Na seção de cartas, o cultivo da alfaia para animais
09:00 SOM BRASIL
Lima Duarte recebe Lio e Leo
("O ipê e o prisioneiro"), Silvana
("Amor e fogo"), Silvio Brito
("Nos becos da vida"), banda
Mexe Com Tudo ("Gameleira"),
Irmãs Barbosa ("Sangue negro")
e Paulo Bellinati e Cristina Azuma ("A furiosa")
10:35 O PEQUENO MESTRE
Trama nos bastidores
11:00 C.O.P.S.
Crime no circo
11:20 AVENTURA SUBMARINA
O roubo do Sea Hunt
12:50 ALF
Tequila
12:20 PROFISSÃO: PERIGO
Os sobreviventes
13:15 TEMPERATURA MÁXIMA
Rocky II — A revanche
15:30 DOMINGÃO DO FAUSTÃO
O "Caminhão do Faustão" estará distribuindo prêmios em
Goiânia, sob o comando de Lucinha Lins. " Milton Nascimento,
Trem .da Alegria, Sullivan &
Massadas e Sérgio Reis são as
atrações musicais do programa.
' E mais: "Controle
remoto",
"Mano
a mano" e "Jogo da velha"
19:00 OS TRAPALHÕES
O esporte é o tema do programa. ' Num consultório de medicina esportiva, Vera Mossa e
Bernardinho encontram Zico e

•>7*,?ry^-"'>.~.<;»»H>'«?'w*_

li i? i. .< •.^•'vmmrnmmmmx

Silvia Massari. ' Dedé, Mussum
e Zacarias ficam intrigados
quando Didi passa a deixar mensagens em código no quadro de
avisos do apartamento onde moram. ' O quarteto lança um programa esportivo, entrevistando
atletas exóticos e participando
de uma aula de ginástica com
Cláudia Luz. ' Jorge Emiliano (o
"Margarida")
é chamado
juiz
para apitar um fogo de lutebol
feminino entre o Radar e o Guarani. ' Didi tenta entrar na sala
de massagens de uma equipe
feminina, onde as atletas são
atendidas por Tony Tornado e
Dary Reis
FANTÁSTICO
A campanha que a Rede Giobo está lançando em todo o Brasil, com o apoio dos Juizes de
menores, pedindo a pessoas
responsáveis que assumam a
guarda de uma criança. Os Julzes explicam as diferenças entre
guarda e adoção. O programa
mostra ainda os problemas enfrentados por orfanatos em todo
o Pais, onde milhares de crianças e adolescentes" até hoje não
têm uma família.
Na Europa e
no Japão, os protestos contra o
navio pesqueiro que chegou a
Tóquio com 240 baleias mortas.
* A crônica de Alexandre Garcia
nos bastidores de Brasília. * As
noticias do domingo no Brasil e
no mundo, via satélite
ESPORTE ESPETACULAR
As finais de tênis no Grand Prix
de Monte Cario. * Os gols do
campeonatos europeus e dos
torneios regionais por todo o
Brasil. ' Mais uma etapa do
Mundial de Motociclismo
O HOMEM DA MÁFIA
Dor fantasma
CORUJA NACIONAL
Dona Flor e seus dois maridos
CORUJÃO I
Golpe baixo
CORUJÃO II
Minha vontade é a lei

20:00

06:35 PADRÃO GUAJARÁ A cores
07:00 PARE E PENSE
07:30 SANTA MISSA — Religioso
08:30 BOAS NOVAS NO
LAR — Evangélico
09:00 NISTO CREMOS — As
Revelações do Apocalipse
09:30 BRASIL RURAL

TVSBT
07:00 COLOR BARS —
C/música
07:34 ABERTURA DA
EMISSORA
07:35 EDUCATIVO — Mãos
Mágicas
07:55 CLUBE IRMÃO CAMINHONEIRO SHELL
08:00 TARZAN - Um Revólver para Jai
09:00 CINEDISNEY — O Gato mais Rico do Mundo
- 2-°
parte
10:00 ESQUADRÃO CLASSE
—
A
Um Candidato a

Canal 5
11:00
11:30

09:00

12:00
13:00
14:00
16:00

TV EDUCATIVA
MANCHETE RURAL
HOMENS E LIVROS
JORNAL DO PROFESSOR
TORNEIO MONTE
CARLO DE TÊNIS —
Final Masculina
ESPORTE E AÇÃO
ESPORTE 89,
1AÇA BRASIL DE FUTEBOL DE SALÃO
COPA RIO — Fluminense x América

23:10
00:00
02:00
04:00

,

Morte
DUCKTALES — Patos
do Oeste
PROGRAMA SÍLVIO
SANTOS — Passa ou
Repassa, TV Animal, Tudo por Dinheiro, Qual é
a Música, Cidade x Cidade. Porta da Esperança e
Show de Calouros

22:00 SESSÃO DAS DEZ —
Perigo Final
00:00 SESSÃO DAS DEZ —
Perigo Final (Reprise)

RUA
06:00
O: no
08.Ü0
08:30

Canal 4

10:00 SHOW DO ESPORTE
20:00 CARLTON CINE —
"Zabriskie
Pointe"
22:00 CARA A CARA
23:00 ESPECIAL — Brasil, o
País da Esperança I
00:00 CRÍTICA E AUTOCRITICA
01:00 ENCERRAMENTO DA
PROGRAMAÇÃO

Canal 13
18:00 COPA RIO — Flamengo
x Bangu
20:00 PROGRAMA DE
DOMINGO
21:45 SHOW DE GOLS
22:00 JORNAL DA MANCHETE — Edição de
Domingo
22:30 ESPECIAL — Os
Criativos
23:30 TOQUE DE BOLA
00:30 HILL STREET BLUES —
O Filme das Onze

TV TAPAJÓS

06:30 SANTA MISSA EM
SEU LAR
15:30
07:25 CEBRAE
08:00 GLOBO RURAL
19:00
09:00 SOM BRASIL
20:00
10:05 FESTIVAL DE DESE22:05
NHOS — LOC
—
11:00 COPS
Crime no Circo
23:10
11:20 AVENTURA SUBMA23:55
RINA — O Roubo de
Sea Hunt
11:50 Alf — Tequila
01:55
12:20 PROFISSÃO PERIGO
— Os Sobreviventes
03:55
13:15 TEMPERATURA MAXI_.. __
MA — Rocky II — A Re06:00
HORÁRIOS E PROGRAMAÇÃO FORNECIDOS PELAS EMISSORAS

22:05

Canal 2

¦¦^~~---,»»»s^---_____«_____t—i____>_________a__Baan________t_a_______L
08:00 PADRÃO - C/música 16:00 GLOBO CIÊNCIA
08:45 TELECURSO 2* GRAU 16:30 CIDADANIA - Estréia
— Química
17:00 BALEIA VERDE
09:00 MISSA AO VIVO
18:00 INTERVALO
Culto Religioso 18:50 JORNAL VISUAL
09:45 PALAVRAS DE VIDA 19:00 JORNAL DE
10:30 DOCUMENTÁRIOS
DOMINGO
A Conquista da Torra
11:30 ARRUMAÇÃO 20:00 ESPORTE DOIS — TVC
12:30 FUTEBOL VT
PA
COMPLETO 22:00 VITORIA — RTC SP
14:00 STADIUM
23:00 ESPORTE VISÃO
15:00 ALTA FIDELIDADE 01:00 ENCERRAMENTO

Canal 4
Santarém

vanche
DOMINGÃO DO
FAUSTÃO
OS TRAPALHÕES
FANTÁSTICO
ESPORTE ESPETACULAR
O HOMEM DA MÃFIA
CORUJA NACIONAL
— Dona Flor e Seus Dois
Maridos
Corujão I — Golpe
Baixo
CORUJÃO II — Minha
Y?m-de é a Lei
O MUNDO ANIMAL

—i
.i -I. i.'. fti-a • Ci
-SI
Berta Loran: "Chico Anysio show"

Os 30 anos
da Bossa Nova
em especial

A produção do "Fantástico" está preparando um quadro especial com músicos,
cantores e compositores que
participaram da Bossa Nova,
para comemorar os 30 anos
desse importante movimento
musical brasileiro.
CHICO ANYSIO SHOW
A comediante Berta Loran começa a gravar esta semana sua volta ao programa, vivendo um tipo criado
especialmente para ela: uma
mulher que faz questão de
contar, a qualquer pessoa
que encontra, os motivos
que a levaram a se separar
do marido.
SEM LIMITE — A partir
do próximo dia 9, no programa da Manchete, apresentado por Luiz Armando Queiroz, a candidata Hellen
Christina Alves Martins começa a responder sobre a vida de Olga Benário Prestes.
OS TRAPALHÕES Tim Maia, as Noviças Rebel- <
des e o coral Canarinhos de
Petrópolis estão entre os
próximos convidados do programa, em que estão previstos como temas o cinema e
mulheres bonitas.
KANANGA DO JAPÃO
Antônio Pitanga, Buza
Ferraz, Chico Diaz, Nelson
Xavier e Sandro Solviat fazem parte da lista de alunos
do famoso Mestre Camisa,
exímio capoeirista que, em
1932, abriu a primeira escola
de capoeira do Brasil, na Bania, o Centro de Cultura Física Regional Baiana, e terá
seu trabalho mostrado na
próxima novela programada
pela Manchete.
DÓ, RÉ, MI COM MARIANE — Este é o nome do
programa infantil que a TVS estreará em breve, apre- .
sentado pela jovem Mariane,
de 16 anos.
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Rocky II — A revanche
("Rocky II")
(13hl5m, em cores) Produção americana de 1979.
Direção: Sylvester Stallone. Elenco: Sylvester
Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, Tony Burton, Joe Spinell, Leonard Gaines, Linda Grey, Sylvia
Meals.
Drama dando seqüência a "Rocky, um lutador"
(1976). Após sobreviver gloriosamente a uma luta de
exibição contra o campeão mundial de boxe Apollo
Creed (Weathers), o modesto pugilista da Filadélfia
Rocky Balboa (Stallone) casa-se com Adrian (Shire)
e tenta sem sucesso a profissão de modelo publicitário na televisão, indo depois trabalhar no ginásio de
seu treinador Mickey (Meredith), já que o risco de
ficar cego de uma vista o impede de continuar a
carreira nos ringues. Acusado de ter trapaceado a
luta contra Rocky, Apollo o desafia para revanche no
Dia de Ação de Graças. Adrian, grávida, tenta convencer o marido a não aceitar a provocação, mas
Rocky resolve recorrer de novo a Mickey
e prepararse para outro confronto com o campeão. Stallone
voltaria a realizar mais um filme da série, "Rocky
III", em 1982. Reprise.

Dona Flor e seus
dois maridos
(0 hora, em cores) Produção brasileira de 1976.
Direção: Bruno Barreto. Elenco: Sônia Braga,
Mauro Mendonça, Dinorah Brillant\"\Wilker,DantasRuy Rezende, Arthur Costa
Filhou"
Martha
Anderson?i&ü!íÍa' Jíanfredo Colassanti,
'¦'¦„
Comédia de ct&Moyano--„
. ,
itn.?s baseada em livro de Jorge
Amado, um dos êxitos
e
internacionais
cinema brasileiro nos j^erciais
aS|Sfff do
meiro marido de Dona Flor (víf;dl"ho (Wllker>' W*
sambava no carnaval da Bahia. ?_fc_?0Iíe quand.°
sujeito formidável: assim as pessoas settcf^^80!0'
le durante o velório. Dona Flor lembra sua via™
o marido, homem sem horários, sem medidas nSÍ
disciplina, que trocava o leito conjugai pela roleta e
pelo Castelo, cabaré freqüentado por alguns amigos
mas que amava profundamente sua mulher. No entanto, é preciso esquecê-lo e Flor casa-se com Teodoro (Mendonça), farmacêutico metódico e entusiasta
da música erudita, considerado um homem perfeito
pelas vizinhas, mas em tudo o oposto do falecido
Fotografia de Murilo, Salles. Músicas de Chico Buarque e Francis Hime. Reprise.

TV GUAJARÁ

Golpe baixo
("The longest yard")
(2 horas, em cores) Produção americana de 1974.
Direção: Robert Aldrich. Elenco: Burt Reynolds, Eddie Albert, Ed Lauter, Michael Conrad, Jim Hampton, Harry Caesar, John Stcadman, Charles Tyner, Mike Henry, Bernadette
Peters.
Violento e envolvente drama
Gigolo e astro do futebol americano, penitenciário.
o cínico,
co e oportunista Paul Crewe (Reynolds) pragmátivai cumprir um ano na Penitenciária Estadual de Citrus
Ia sofre pressões do Capitão Knauer (Lauter), orga-e
mzador do time dos guardas, para que não aceite o
convite do Diretor Warden Hazen
(Albert) para ser
o treinador. Depois de uma temporada
na solitária
agressão a Knauer, que o maltratara nos trabapor
lnos forçados, Paul recebe de Hazen a incumbência
de formar uma equipe com os presos para enfrentar o time dos guardas. É a chance
todos
se vinguem dos maus tratos sofridos.paraE que
a simples
partida de futebol americano se converte numa
metáfora do embate entre os sentinelas do poder e
os violadores da ordem estabelecida. Reprise.

Minha vontade é lei
("Warlock")
(4 horas, em cores) Produção americana de 1959.
Direção: Edward Drhytryk. Elenco: Henry Fonda, Richard Widmark, Anthony Quinn, Dorothy Malone, Dolores Michaels, Willaco Ford,
Tom Drake, Richard Allen, De Forest Kelley,
Regis Toomey, Voughn Taylor, Whit Sisell,
L.Q.Jones.
Western. Vaqueiros de San Pablo promovem arruaças e cometem crimes no vilarejo de Warlock,
em 1881, levando a população a contratar um "domador de cidades", o invicto pistoleiro Clay Blaisdeli (Henry Fonda, 1905—1982) que infunde respeito aos desordeiros, sempre trajado de negro e
"xompanhado por seu capanga, Morgan (Quinn).
r^o, Blaisdell está certo de que aqueles que agonar.ifvSm' mais terde, quando Warlock estiver
tida r ™5Í detiver ° P°der- desejarão sua par° P°voado
nomeia n_*__fê estabelece <Iuand°
um velh0 inimiB°

de fflákrfpíi rlrcisaniente

Zabriskie Point
("Zabriskie Point")

(20 horas, em cores) Produção italiana de
1969. Direção: Michelangelo Antonioni.
Elenco: Mark Frechette, Daria Halprin,
Paul Fix, G. D. Spradlin, Bill Garaway,
Kathleen Cleaver, Rod Taylor, Teatro Aberto de Joe Chaikin.
"Não sou sociólogo e não
quis explicar
os Estados Unidos. Meu trabalho versa sobre sentimentos interiores de dois jovens,
e tem sobretudo um valor ético e poético."
Assim o italiano Antonioni rechaçou as críticas com que a imprensa acolheu o primeiro e
até agora único filme por ele realizado na
América. Quando estreou em Nova York, em
fevereiro de 1970, impingiu-se à obra rótulos
de "simbolismo óbvio" e "alegorias simplórias". Admoestou-se até o diretor por seus
maus modos: na situação de visitante, teria
tido ele a indelicadeza de ultrajar a terra que
o hospedara, estimulando a luta de classes, os
conflitos inter-raciais, o então efervescente
embate entre a geração universitária de 1968
e a ordem constituída. E, cúmulo do atrevimento, na cena final ainda fazia explodir,
literalmente, todos os signos típicos da civilização americana, reduzindo a estilhaços o
país do consumo e da propaganda. Proibido
por dez anos pela censura brasileira (só estreou em nossos cinemas em abril de 1980),
esse retrato impressionista da América dos
sixties tem sua maior curiosidade no modo
como a misteriosa densidade do cinema de
Antonioni — tão europeu em suas reflexões

sobre
a angústia
existencial ("A aventura",
"O eclipse",
"A noite")
— pode encontrar seu
lugar ao sol na agitada vitalidade de contrastes agressivos da vida americana. Operando
no interior do regime de produção hollywoodiana, com orçamento de três milhões dê
dólares e total liberdade de ação. Antônioni encontrou decerto o que esperava. Duas
viagens que fez aos Estados Unidos, em 1967,
deixaram-no impressionado com o então
emergente movimento de rebelião estudantil
e mais ainda com a morte de um universitário, abatido pela polícia de Los Angeles, episódio que inspirou o roteiro do filme. Iniciadas
as filmagens em 9 de setembro de 1968, no que
seria seu segundo trabalho sob contrato com
a Metro, depois de "Blow up" (1966), Antônioni recusou os atores que lhe impuseram
Farrow e Michael Sarrazin) e optou por (Mia
dois
não profissionais, Daria Halprin, 19 anos, estudante de Berkeley, e Mark Frechette, 20,
marceneiro de Boston. "As personagens levam
os nomes dos intérpretes", explicou,
"porque
esta é a própria história desses
vens". O insucesso comercia! levou a Metrojo-a
cancelar todos r-» projetos ulteriores do cineasta. Nos anos-ieguintes, à exceção de um
documentário sobre a China produzido pela
TV italiana, Antonioni só pôde dirigir um novo filme em 1975 ("Passageiro: profissão reporter"). Ninguém mais do que ele deve ter
ficado arrependido por ousar um dia empreender sua turbulenta e incompreendida
aventura americana. Reprise.

Descongelado
("Chiller"

(1 hora, em cores) Produção americana
(TV) de 1985. Direção: Wes Craven. Elenco: Michael Beck, Beatrice Straight, Paul
Sorvino, Laura Johnson, Dick ONeill,
Alan Fudge, Craig Richard Nelson.
. Ficção científica. Vítima de mal incurável, Miles Crighton (Beck) há dez anos é
mantido em suspensão criônica, até que um
defeito no aparelho descongela-seu corpo e
uma operação cirúrgica recupera-lhe a vida.
Porém o Miles recuperado não é o mesmo
homem. Ignorando seu comportamento estra-

nho, a mãe, Marion (Straight), o coloca como
executivo na empresa familiar. Miles passa a ¦
agir tiranicamente, levando ao enfarte fatal
um velho diretor da firma, Clarence Beeson
(0'Neill), exigindo favores sexuais da executiva Leigh (Johnson), cortando fundos beneficentes e cometendo atentados contra a vida do receptor das doações, Padre Penny
(Sorvino). O Padre adverte Marion de que Miles renasceu sem alma, mas ela continua cega
às evidências até que o filho decide seduzir a
irmã adotiva, Stacy (Schooler). Reprise.

VAI ACONTECER

'Em nome
da lei'
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20 ANOS, de uma Educação
com sabedoria, respeito, liberdade
e amor.
Do Pré-escolar a 4? série
do 1? grau.
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Nova York, 1988. Há alguns anos
o detetive Frank Janek desvendou
com perspicácia e determinação
um duplo assassinato, mandando
para a prisão o Chefe de Polícia da
cidade, sob a acusação de homicídio.
Agora, lotado na Divisão de Assuntos Internos, Janek encontra o
seu maior desafio: descobrir
os policiais responsáveis pelo quais
tráfide armas e pela violenta morte
ço
de uma prostituta. Os dois crimes e
mais um inesperado romance
transformam a vida de Janek, personagem
'Em nomeprincipal da minissérie
da lei" (Infernal affairs), que a Rede Globo apresenta
esta semana, de terça a sexta, às
22h30m, com exceção de quinta-fei-

quando será exibida às

)¦*.
23h3oin.

As ações da minissérie, sob a direçao de Mjchacd Tuchner e com
roteiro de Wilham Bayer, começam
quando Janek recebe uma informaçao confidencial de Hart, o Chefe
de Polícia que ajudara a colocar na
cadeia. Através dele o detetive fica
sabendo que um grupo de policiais
renegados montou uma rede de
contrabando de armas no
Brooklyn. Algumas pistas levam
Janek até Joanna Gates, mulher
misteriosa e sedutora que o envolve num romance tempestuoso,
cheio de perigos e armadilhas.
No elenco, além dos protagonistas Richard Crenna e Kate Capshaw, que vivem respectivamente
Frank Janek e Joanna Gates, estão
ainda Cliff Gorman, Philip Bosco,
Lee Richardson, Danton Stone, Caroline Kava, Sam Coppola, James
McDaniel, Dennis Boutsikaris, Min
Luong, Ronaldo Hunter e John Capodice.
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Dominguinho do Estacio, Elba
Ramalho, Rosemary e Evandro
Mesquita são algumas das atrações
musicais do "Xou da Xuxa", esta
semana, a partir das 8 horas, na
Rede Globo.
Nana Caymmi, Jorge Ben, Sérgio
Ricardo, Paulinho da Viola e Herivelto
Martins"Euestão nas reprises desta semana de
sou o show especial", às 14
iioras, na Educativa.
Richers e Mièle recebem no
"ElaLeila
e ele" de amanhã às 22h30m,
na Manchete, a, cantora Fátima
Guedes, a atriz Súzane Carvalho e o
fotógrafo Antônio Guerreiro.
A participação especial de Daniel
"Rala rala" e o show
Filho
"Bregana innovela
Rio", um grande encontro
de lambada instrumental e do xaxado
contemporâneo, são alguns dos destaquês do "TV pirata" desta terça, às
21h30m, na Globo.
No programa "Sem limite" Luiz
Armando Queiroz recebe as visitas
de Amelinha, Nelson Gonçalves,
Rubens Corrêa, o quinteto de sopro
Arte Instrumental e o Bale de Mercedes Batista. Na Manchete, às
22h30m.
Em "Chico Anysio show", a estréia
do personagem O Velho, interpretado
por Brandão Filho, além da volta de
Sinésia (Regina Chaves), agora como
telefonista de uma empresa de informações. Quarta-feira na Globo, às
21h30m.
í
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Enquanto aguarda um novo
personagem em novela, o timido capricorniano Fábio
Villaverde aproveita seu
tempo disponível apresentando bailes de debutantes,
pegando ondas com sua
prancha de surfe e namorando a modelo Ana Lima.
..H.
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Ana Lima e Fábio Villaverde têm multas afinidades
e a praia é apenas uma delas, servindo de cenário
natural para um namoro que, segundo os amigos,
ainda vai acabar em casamento, apesar de os dois
desconversarem sempre que alguém toca no assunto
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Fábio e Ana, um casal ciumento
MARCOS SALLES

Um rapaz ciumento, namorado de bela modelo gaúcha
em maio será capa da
que
"Playboy".
Essas características bem que poderiam servir
a um próximo personagem a
ser vivido por Fábio Villaverde, mas na verdade marcam o
atual momento do ator, que
pela primeira vez fala de seu
romance com Ana Lima:
— Nunca tinha imaginado
isso e confesso que não é fácil, não. Ainda mais porque
muita gente não entende
as fotos para a "Playboy" que
fazem parte do trabalho da Aninha. Essas pessoas, além de
não darem valor à arte, acabam por confundir toda a proposta. Já conversamos sobre
o assunto e eu lhe disse que
ela receberá uma infinidade
de propostas, sem nada a ver
com o lado profissional.
Se Fábio é duas vezes capricorniano, pela data de nascimento e por seu ascendente,
Ana é canceriana, numa
uni n. que, segundo os estudiosos do assunto, proporciona equilíbrio de opiniões. Mas
essa serenidade cai por terra
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Com Renata Sorrah em "Vale tudo'

quando entra em cena o ciúme, como conta o ator:
Por mais que tenhamos
confiança um no "tudo
outro e a
certeza de que está
bem,
sempre pinta uma ponta de
ciúme. Confesso que sou possessivo mesmo.
Embora menos falante, Ana
nao resiste e admite:
Não adianta esconder.
Morro de ciúmes dele.
Enquanto não é convocado
para uma próxima novela, Fá-

bio vai realizando trabalhos
como participar do
paralelos,"Jogo
da velha", no
quadro
"Domingão
do Fausto" — está no programa de hoje —, e
show", na
do "Osmar santos"Viva
Manchete, e do
a noite", «a TV-S. Fora da televisão, ainda na esteira do sucesso
Tiago, que viveu em
"Vale do
tudo", tem viajado por
todo o País, apresentando bailes de debutantes:
Ainda sinto a repercussão do sucesso do Tiago. As
pessoas me param nas ruas e
perguntam quando é que vem
a próxima novela. Como se
fosse fácil assim...
Além de torcer para ser escalado logo, um outro desejo
de Fábio coincide com as
idéias
avó do Tiago. Se em
"Vale datudo"
Odete (Beatriz
. Ségall), não perdia chance em
enaltecer a vida no exterior,
no final das gravações da novela Fábio sonhava ir aos Estados Unidos para visitar amigos e parentes. Mas teve que
adiar os planos:
Lá, tentaria estagiar em
alguma função ligada à arte.
Mas não deu e na verdade
não gosto muito de fazer
visões, pois fico desgostosoprese
elas não acontecem.

MUITA AÇÃO NO MAR, NA TERRA E NO AR

Próximo passo: pára-quedismo
Os esportes sempre fizeram parte
da vida de Fábio Villaverde, que
atualmente é um dos zagueiros do
time de futebol dos artistas da Giobo. Polivalente, ele já voou de asadelta, pilotou ultra-levo, lutou esgrlma, mas sua preferência fica mesmo com os tubos, cut-backs e floaters, manobras clássicas do surfe,
que pratica desde os 8 anos:
Não me considero nenhuma
fera, mas também não entro no rol
dos pregos. E não faço feio nas
ondas do Leblon, da Barra ou em
Saquarema.
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Outro esporte que fascina o jovem
'í''rLátu
ator é o kartlsmo. Em 1988, em meio
iBlj^ _jrf &
jf;
asa]
a uma das gravações de "Vale tudo", chegou a completar duas voltas
no Autódromo Nelson Piquei, onde
este ano, momentos antes do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1,
subiu ao pódio ao vencer o II Barra
Kart, ao lado de Jbão Kleber e Pau-,
lo César Grande, segundo e terceiro
CSariBtefaBal^B' ^nfljiSrm^^^^MBBÉ^Ét^i'
colocados:
Gostei tanto
que, se conseguisse um patrocinador, continuaria pilotando para valer. Ah, ia esquecendo: nos meus planos também está "
-ia<yfc'Tl!\ «•¦..-.^a -..«í
saltar de pára-quedas. Quem sabe
nos próximos meses...
Fábio: campeão do II Barra Kart
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Corrado: um super Volkswagen no Brasil
-g 0 CORRADO, carro esporte
l com todos os atributos de purosangue, que a Volkswagen lançou
em agosto do ano passado, na Alemanha, passou por um programa
de testes especiais no Brasil e entusiasmou quem o viu .passar peIas estradas do litoral de São
Paulo e do Rio de Janeiro.
Cinco desses carros — cupê
2 2+2 lugares, de marcante estilo aerodinâmico e formato em
cunha, com cantos arredondados
e motor 1.8, transversal, superalimentado, com potência de 160
cv e velocidade superior a 200 quilômetros por hora — foram submetidos, entre fevereiro e março
deste ano, a testes de arrefecimento do motor, ventilação interna e
ar condicionado, dentro de um
programa de certificação de qualidade da Volkswagen of America,
que deverá importá-los da Alemã-

nha, até o final deste ano.
_ Esse programa é semelhante
o ao rt3alizado com o Volkswagen
Fox (o Voyage brasileiro, exportado para os Estados Unidos), que
submeteu cinco unidades a avaliação no inverno do Alasca, com neve e temperaturas negativas
próximas aos 40?C, seguindo, imediatamente depois, para um teste
de verão, que exigiu elevado índice de umidade relativa do ar e
temperaturas próximas ou superiors a 40 graus. As condições tropicais foram encontradas no Rio
de Janeiro, pela equipe de avaliação, composta de 16 engenheiros e
e nortetécnicos alemães
americanos.
Produzido com a mais avan4 cada tecnologia desenvlvida
pela Volkswagen, o CORRADO

transformou-se em sucesso ime
diato. O motor 1.8, de quatro cilindros, é, basicamente, o mesmo
encontrado nos modelos brasileiros do Santana, Gol GTS, Voyage
e Parati GLS, embora trabalhe
com injeção de combustível e um
super-alimentador denominado
"G-Lader". O equipamento,
patenteado pela Volkswagen, de forma
semelhante aos turbos, comprime
o ar por meio de uma turbina es"G"
piralada com formato de
maiúsculo, acionada por correia
dentada. A vantagem é que já em
baixas rotações, ao contrário da
turbo-alimentação, o motor produz grande momento de força (até
23 kgfm), o que se traduz em elevada capacidade de aceleração
(0-100 km/h em 8,3s) e elasticidade, além de velocidade máxima
correspondente a 225 qulômetros
por hora.

Galvão Propaganda recebe elogios da
Autolgttína e O LIBERAL se orgulha
A Autolatina, quê reúne a
Volkswagenr dp Brasil e a Ford
Brasil S.A. , através dos seus departamentos de marketing, imprensa e relações públicas, fez
expressivo elogio a duas peças publicitárias publicadas neste caderno focalizando os temas: "A
Belauto lembra: O descongelamento vem aí", e "A Belauto Discorda: O Santana não é o Carro do
Ano", que são outras maravilhosas
produções da Galvão Propaganda,
para a sua importante cliente Belauto Automóveis, integrante das
Empresas Belauto. De fato, sensacionais peças, que para mim não
foram surpresas, porque a Galvão,

dia à dia, vem produzindo'trabalhos elogiáveis no mundo publicitário do Brasil e de outros países.
Mas, leitores, a peça publicitária poderá ser ainda mais maravilhosa quanto maravilhoso é o
veículo em que ela é divulgada.
Eis a questão...
Aquelas peças publicitárias
da Galvão ficaram mais sensacionais, quando foram editadas em O
LIBERAL através do caderno
"Automóvel",
principalmente por
que o editor as posicionou em páginas nobres, como acontece, hoje na sexta página.
Recentemente em uma reunião de mais de 100 jornalistas, no

Rio, apresentei este caderno "Automóvel" aos confrades e fiquei
emocionado pelas referências, desinteressadas, de todos, ao caderno "Automóvel" de O LIBERAL.
Diagramação perfeita do Maurício, variedade de matérias, informações nacionais e internacionais
enfim, um veículo completo sobre
automotores. A publicidade harmoniosa, transmitindo mensagens diretas que deixam de ser
enfadonhos comerciais para representar arte, atração.
Portanto, de parabéns está a
Galvão e orgulhoso está O LIBERAL pelo seu caderno "Automóvel".
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Dezenas de consorciados do Grupo 237 estiveram prestigiando a Ia. Assembléia if0ios de Monoei ai^i.

Coplaven entregou mais dois
carros aos seus consorciados
COPLAVEN — Consórcio Planalto Veículos Nacio1 nais S/C Limitada, apesar do seu pouco tempo operando em Belém, já conquistou a credibilidade que semnorteou os seus negócios em várias cidades
pre
brasileiras, onde desenvolve as suas atividades comerciais.
No mês de março último quando o Coplaven inau2 gurou a sua filial em Belém, à av. Alcindo Cacela-773,
oportunidade em que realizou a 1? Assembléia do seu 1°.
Grupo, o de n?2lfl, para automóveis, o sucesso foi total
e 2 carros foram entregues. Um por sorteio e outro por
lance.
Na última terça-feira, dia 25, o Consórcio Planalto Veí3 culos Nacionais S/C Limitada, realizou a 1? Assembléia para o 2? Grupo Exclusivo de Belém, de automóveis, para os consorciados do Grupo 237, quando foram
entregues mais dois carros. Aquela Assembléia contou
com as presenças de dezenas de consorciados e foi presidida pelo executivo Eduardo Regis Lima Vasconcelos,
gerente do Coplaven-Filial de Belém.
Abrindo aquela Assembléia, o gerente Eduardo Re4 Lima de Vasconcelos solicitou que o Editor de Veículos de O LIBERAL falasse sobre aquele ato público,
oportunidade em que focalizei a seriedade e idoneidade
do consórcio Coplaven, motivo porque todos os segmentos de Belém estão prestigiando tal empreendimento.
Iniciando o sorteio, o sr. Eduardo convidou os consos*5 ciados, dr. Landoaldo Freitas de Mattos, conceituado médico, e a advogada, dra. Graça Tbutonge, Técnica
Judiciária na Justiça do Trabalho, para representarem
os seus companheiros do Grupo 237, ao .mesmo tempo
em que fiscalizariam os trabalhos para osorteio e o lance, o que foi feito com muito zelo e sob as atenções dos
presentes.
A dra. Graça Toutonge girou o globo com as esferas
6 e o dr. Landoaldo Mattos fez cair a primeira esfera.
Era a de número 50. A felizarda estava presente. Sra.
FILOMENA RAIOL ARANHA, que optou por um automóvel VW Santana GLS.
A segunda parte da Assembléia foi para os lances,
7 quando muitos consorciados fizeram seus lances e a

vencedora foi a empresa Belserv-Indústria, Comércio e
Serviços, que optou por um VW Saveiro CL, ali representada pelo seu diretor Sérgio Paulo Ferreira.
A sra. Filomena Rayol Aranha, a felizarda pelo sor8 teio, recebeu as chaves do seu automóvel, VW Santana GLS, através do Editor de Veículos de O LIBERAL,
gentilmente convidado pelo gerente do Coplaven em Belém, sr. Eduardo Régis Lima de Vasconcelos, sob os
aplausos dos presentes.
Encerrada a Assembléia, o sr. Eduardo Régis Lima
9 de Vasconcelos convidou os presentes para um coquetel, oportunidade em que houve verdadeira confraternização entre consorciados e os que trabalham no
Coplaven.
-4 Além dos consorciados do Coplaven
que foram parf\ ticipar daquela Assembléia,
1XJ
da imprensa local e
convidados, estavam presentes, também, num gesto de
cortesia, os executivos Francisco James Machado, gerente de vendas da OK Benfica, concessionária da Fiat
Automóveis em Belém; David Maciel, gerente da Filial
de Belém da Mesbla Veículos, concessinária Ford Brsil
em Belém e a executiva Creuza Santos, Chefe de Vendas da Mesbla Veículos — Filial de Belém, que parabenizaram o gerente do Coplaven pelo sucesso daquela
promoção.
É importante relembrar, que o Consórcio Planaito Veículos Nacionais S/C Ltda. — Coplaven, funciona no Brasil há mais de 25 anos, tem sede em Anápolis, está com filiais em várias cidades brasileiras e é
presidido pelo conceituado e dinâmico empresário goiano Luiz Antônio de Carvalho.
19O Coplaveii já está com 40% de consorciados para
3.U a formação do 3?Grupo Exclusivo de Belém, para
automóveis, e os interessados devem, imediatamente, ir
a filial do Coplaven cm Belém, à av. Alcindo Cacela 733
ou telefonar par ao número 223-7603, que logo um "expert" no assunto de consórcio irá visitá-lo. Participar de
um dos Grupos Coplaven é o esquema mais rápido e barato para quem deseja possuir um carro novo.
O Coplaven está às suas ordens.
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O editor de Veículos de O LIBERAL foi convidado pelo gerente do
Coplaven a entregar a chave do VW Santana GLS á felizarda pelo
sorteia sra. Filomena Rayol Aranha.
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Volvo lançou novos caminhões pesados
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O felizardo no segmento lance, empresário Sérgio Paulo Ferreira diretorda Belserv, quando recebia a chave do VW Saveiro CL. que
lhe foi entregue pelo gerente do Coplaven em Belém.
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O gerente da filial do Coplaven em Belém quando recebeu a visita
dos executivos David Maciel e Creuza Santos, da Mesbla VeículosFilial de Belém e de Francisco James Machado, da filial da OK Benfica em nossa capital. O editor de O LIBERAL estava presente.

O médico Landoaldo Mattos e a advogada Graça Toutonge, consorciados do Grupo 237, fiscalizaram o sorteio, representando seus
demais companheiros.

Concessionárias Chevrolet em Belém lançarão o Kadett
o Santana nãoé o Carro do Ano.
' :-l3Betaubo
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As 3 concessionárias
Chevrolet em Belém: Importadora de Ferragens,
Guajará Veículos e Atalaia
Veículos, juntas, lançarão o
Kadett em nossa capital no
dia 18 de maio próximo, durante coquetel que ,possivelmente acontecerá no late
Clube e será um acontecimento empresarial e social.
Leia outras informações sobre o Chevrolet Kedett na 4"
página desta edição.
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OPEN-MATIC: através do qual o cliente aplica no Open Market com prazo indeterminado mas, há qualquer momento,
poderá ser resgatado total ou parcialmente.
FUNDO ECONÔMICO AO
DOR: a curto
e que obteve
prazo
rentabilidade ao sistema em 1988,
remuneração ao seu investidor de
Mantém performance em 89.

'

O BANCO ECONÔMICO
coloca ò disposição dos seus clientes estas
vantagens:
O BANCO ECONÔMICO para lhe atender melhor coloca ã sua disposição a seguinte rede
de agências: Santo Antônio, João Alfredo, Nazaré, Senador Lemos, Padre Eutíquio e Icoaraci.

CARTÃO SOLLO: O Econômico já lançou o Cartão Sollo, em associação com o
American Express e outras instituições financeiras. É um cartão múltiplo, proporcionando ao seu usuário o acesso ao sistema
"on-line"
das Agências e do Banco 24 horas, além de garantir os cheques. É um cartão de compras, proporcionando crédito
rotativo, crédito parcelado, etc...

automóvel

Belém, domingo, 30 de abril de 1989
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Sobre Motos:

AUTOMOBILISMO:

Capacete
Ramon comentou que o equipamento apropriado do motociclista é importante. Usar sempre o
capacete ao dirigir. A maioria dos
acidentes fatais de trânsito á causada principalmente por lesões sofridas na cabeça. No caso do
capacete aberto, deve-se utilizar
sempre óculos de segurança.
Sapatos, luvas e roupas
O motociclista deve usar sapatos ou botas de couro resistente,luvas para um melhor controle dos
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Ayrton Senna sensacional

Fis a Yamaha TDR que o piloto Ramon Navarro estará utilizando para a aula prática que ele
ministrará aos seus alunos do curso de pilotagem que a Yamaha Motors do Brasil está promovendo em Belém.

comandos da motocicleta. O motociclista também deve usar roupa
que cubra a maior parte do corpo.
Mangas compridas são o ideal. A
roupa deve ajustar-se ao corpo, devendo, porém, permitir liberdade
de movimento.
Operações de segurança
O piloto Ramon Navarro enfatizou: "Não importa quão cuidadoso você seja ao dirigir. A verdade
é que você estará em perigo se a
sua motocicleta estiver em más
condições. Além disso, se a moto
não corresponder satisfatoriamente, não há muita coisa que você
possa fazer. Mantenha a motocicleta sempre limpa: a limpeza, manutençao e cuidado constantes o
ajudarão a descobrir parafusos
frouxos, peças do sistema elétrico
em más condições e outros problemas mecânicos".
Segurança diária
Comentou ainda Ramon que,
diariamente, deve o piloto verificar
as lanternas e os pisca-piscas
da
máquina. Ajustar o espelho retrovisor, verificar o nível de gasolina
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(Fotos de Manoel Alvei).

e óleo, verificar o manete e o pedal
do freio, bem como a capacidade
de frenagem. Verificar a pressão
dos pneus.
Posição para dirigir
"expert"
em pilotagem que
O
é o Ramon comentou: "Uma posição correta ao dirigir não é apenas
elegante, mas implica em menor
fadiga e num dirigir mais agradavel e seguro. A posição correta é a
mais confortável. Entretanto, a posição ao dirigir varia de acordo
com as condições encontradas, tais
como alta velocidade, terreno irreguiar, etc. Mais adiante Ramon fez
referência a 7 pontos importantes
para uma postura correta ao dirigir. Ei-las: lf: Ombros: Mantenha
os ombros relexados. 2f: Cotovelos:
Mantenha os cotovelos levemente
dobrados e voltados para dentro,
com naturalidade. 3?: Quadris: Se
os quadris estiverem muito para a
frente ou para trás, suas reações
para mudança de direção serão
mais lentas. 4f: Pés: Mantenha
sempre o salto do sapato apoiado
firmemente atrás das pedaleiras
centrais, em posição paralela à
motocicleta, sobre os pedais do
freio traseiro e câmbio, para um
acionamento mais rápido de ambos. 5!': Olhos: Nunca fixe o olhar
num único ponto, mas fique atento
a todo o seu campo visual. Mantenha sempre a cabeça erguida. Desta forma, você poderá reagir
rapidamente a qualquer imprevisto. 6f: Mãos: Segure com naturalidade a parte central das manoplas
de comando, com os pulsos levemente abaixados (aproximadamente 120°). 7?: Joelhos: Aperte os
joelhos contra o tanque de combustível. Se assim não fizer, perderá o
equilíbrio e o controle da motocicleta.

Eu tinha certeza de que Ayrton Senna venceria
o Grande Prêmio São Marino de Fórmula:l, em ImoIa. Ayrton é extraordinário, melhor do que Piquet e
muito parecido com Emerson Fittipaldi. Conheço os
3, de perto, e os estudei psicologicamente. Ayrton, dos
3, é o mais perfeito. Tranqüilo, corajoso, inteligente
e maravilhoso caráter. Vocês verão muitas outras vitórias de Ayrton Senna.
Roberto Pupo Moreno um bom piloto com péssiA próxima prova será a do Grande Prêmio de
Mônaco, no dia 7 de maio próximo, em Montecarlo, mo carro. Eis porque nas 2 primeiras provas do CamIa na Riviera Francesa, circuito perigoso, com uma peonato Mundial de Fórmula-1 o piloto brasileiro
extensão de 3.328 metros, onde em 1988, Ayrton ba- Roberto Pupo Moreno não conseguiu classificação
teu recorde da prova com Imin26s321, pista que tem para participar daquelas provas. Mas tenho esperancomo característica a baixa velocidade.
ça que Roberto consiga acabar com o referido azar.

O azar do Moreno

Calendário da Fórmula 1
No dia 07 de maio — Grande Prêmio de Mônaco
No dia 28 de maio — Grande Prêmio do México
No dia 04 de junho — Grande Prêmio dos EEUU
No dia 18 de junho — Grande Prêmio do Canadá
No dia 09 de julho — Grande Prêmio da França
No dia 16 de julho — Grande Prêmio da Inglaterra
No dia 30 de julho — Grande Prêmio da Alemanha
No dia 13 de agosto — Grande Prêmio da Hungria
No dia 27 de agosto — Grande Prêmio da Bélgica
No dia 10 de setembro — Grande Prêmio da Itália
No dia 24 de setembro — Grande Prêmio de Portugal
No dia 01 de outubro — Grande Prêmio da Espanha
No dia 22, de outubro — Grande Prêmio do Japão
No dia 05 de novembro — Grande Prêmio da Austrália

Na próxima edição informarei
outras importantes "dicas" que o
Ramon informou e que passarei
aos meus leitores motoqueiros.

Hoje, a
aula prática
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O Centro de Pilotagem da Yamaha Motors do Brasil mandou para Belém uma Chevrolet A-20
Custom e uma moto Yamaha TDR que opibto Ramon Navarro utilizará para as aulas práticas,

'."jpjfi_É__i_É

BRk'

BB_ <'•_J«UR-'m- ' '' <HÉa ÉÜ

'¦"''¦ii r-':

de flOJe

1

Bjk ImmmWÊwÊSÊ

Importante curso de pilotagem que a
Yamaha
Motors do Brasil realizou em Belém
O Centro de Pilotagem da Yamaha Motors do Brasil está realizando, desde ontem, em Belém,
importante Curso de Pilotagem,
ministrado pelo "expert" Ramon
Navarro Filho, que é o Supervisor
daquele Centro. A Tágide Motocicletas. revendedora autorizada da
Yamaha Motors do Brasil em Belém, organizou um esquema para
o referido curso em nossa capital,
motivo do sucesso alcançado. O
empresário Leonel Pinho, diretor
da Tágide, e a executiva Vera Lucia Santos, gerente de Vendas da
Tágide Motocicletas, deram a
maior cobertura para a missão do
piloto Ramon Navarro.
Ontem, às 20 horas, no auditório da Federação das Indústrias do
Estado do Pará, dezenas de alunos
inscritos estiveram assistindo às
aulas teóricas ministradas por Ramon Navarro e muitos importantes
esclarecimentos foram feitos para
quem deseja dirigir uma motocicleta com segurança, saber aqueles "macetes" para dominar a
máquina, enfim, tudo sobre uma
motocicleta, inclusive foram entregues aos alunos completas
apostilas.
Algumas "dicas" aos motoqueiros
O piloto Ramon Navarro que,
ministra esse importante curso de
transmitiu para mim
pilotagem,"dicas"
algumas
para o completo
sucesso
pilotar uma moto,
"dicas" ao senesta
oportunidade,
que,
passo aos leitores.
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Hoje, o piloto Ramon Navarro estará ministrando as auIas práticas aos alunos do curso
de pilotagem promovido pela
Yamaha Motors do Brasil, em
Belém. Será à rua dos Tamóios,
entre as avenidas Braz de
Aguiar e Padre Eut iquio, mais
precisamente na Praça Batista
Campos. Vamos, portanto, logo
mais, conhecer as novas "feras"
do motociclismo paraense.
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Opibto Ramon Navarro, supervisor do Centro de Pilotagem da
Yamaha Motors do Brasil quando mostrava ao Editor de Veiculos de O LIBERAL, o seu equipamento
para as aulas que vem
ministrando nas diversas capitais brasileiras

Duda Rosa corre
em Silverstone
Amanhã, primeiro
de
maio, o piloto
da
equipe
Banrisul, Du-.
da Rosa, estará particípando da quarta
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etapa do Cam-

peonato Esso
de Fórmula
Ford
"A Inglesa.
prova será
na pista de Silverstone e terá a participação de 40 pi-

lotos. Esta é

uma das provas mais im- _»s-fl__w-B_____B__________HB
portantes e
tradicionais do automobilismo inglês. Duda explica: "Este é um dos mais importantes
circuitos da Inglaterra e, certamente, é o
mais tradicional de todos, pelo que representa em termos de história do automobilismo".
Duda, que aos 17 anos é o mais jovem
piloto a disputar o Campeonato Inglês de
Fórmula Ford deste ano espera conseguir
um bom resultado 'afinal, seria uma emoção
muito grande poder liderar uma prova num
circuito histórico como Silverstone". Depois
desta corrida Duda embarca pára o Brasil, onde vai fazer o lançamento oficial da
equipe Banrisul. Duda também vai conhecer
as novas instalações do escritório da Duda Rosa competições em Porto Alegre.

O,TICINA DE SERVIÇOS TÁGIDE.

r\lain Prost apesar de ser da mesma equipe de Ayrton Senna não deixa de ter áquela-"pqnta" de inveja,
despeito ou coisa parecida do nosso campeão. Tanto
notícias chegam informando que o francês ficou
qUe
"papo"
"fulo de raiva"
porque o brasileiro não foi no
dele em deixá-lo em vantagem na prova de Imola.
Ayrton foi prestigiado pelo diretor da McLaren que
disse não ser correto acordos entre pilotos da equipt? e que Ayrton agiu certo.

Berger sobreviveu
Ele é austríaco
e
completará
28 anos de
idade no dia
27 de agosto
próximo,
mas poderá
afirmar que
nasceu, novãmente, no
dia 23 de
abril
de
1989,
às
09:40 horas,
em ImolaItália.
O
mundo assim assistiu,
ao vivox pela
televisão, o
acidente que
sofreu o piloto da Ferrari, Gehard Berger. Ele é
considerado um dos melhores pilotos da FórmuIa 1. É corajoso e

I

"í

ambicioso, característi-cas que um bom piloto de1
Fórmula 1 tem queí
possuir.
j

LIVRE-SE
DESTAS BOMBAS

FAZENDOOSEU VOLKSWAGEN DURAR MUITO MAIS.
Tecnologia do líder.
Os mecânicos da Tágide são
especializados em Volkswagen. E só em
Volkswagen. Por isso eles conhecem
cada detalhe do seu carro.
Constantemente treinados por técnicos
da fábrica, eles estão sempre
atualizados com os avanços da
tecnologia do líder.

Peças Originais.
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Garantia Volkswagen.
Os serviços que a Oficina de
Serviços Tágide executa são garantidos
pela Volknoagen por 8 meses ou 15.000
Km. Como se fossem executados na
própria fábrica. O que aumenta a vida
de seu veículo, por muito mais tempo.

Atendimento Qualificado

A Oficina de Serviços
Tágide utiliza
exclusivamente Peças
..Originais Volkswagen,
..'. segurança de maior
V. durabilidade para
V>. o motor. Todas
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Quando você chega à Tágide. é
atendido por Consultores Técnicos
altamente qualificados, verdadeiros
"doutores
cm automóveis" que lhe dão
um tratamento diferenciado. E quando
seu carro ê devolvido vem limpmho,
bem cuidado e com os serviços
executados de acordo com suas instruções.

Facilidade de pagamento.
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de fábrica: 8 meses ou 15.000 Km.
E aplicadas com ferramentaria adequada.
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Para completar tudo isso, você
paga como quiser. À vista, sempre
pelos menores preços; com seu cartão
de crédito; em trinta dias ou em
quantos meses desejar, pelo crédito
imediato, fácil, fácil, que você conhece
\3fi ¦¦í\.--^--^^hS-è______H
"
muito bem.
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GRUPO YYAMADA
Trav. D. Pedro I, 353 - Fone: 222-7222

A MARAJÓ CONVERTE
O SEU VEÍCULO
EM DIESEL.
Fuja dos inconvenientes da gasolina e do álcool.
A Marajó Diesel transforma sua
caminhonete ou pick-up em diesel, usando os famosos
Motores Perkins, originais das montadoras.
Veja como é fácil fazer a transformação do seu
veiculo, com rapidez, segurança e garantia de fábrica
Você vai ganhar um tanque cheio
de vantagens. Procure a
Marajó Diesel.
,

nwmjn éeseIIMa.

IV. Lomas Valentinas, 793 Fone: 228-2411
Entro Pedro Miranda e Marquês.

Distribuidor
Perkins
I

t."r

Belém, domingo, 30 de abril de 1989 3

automóvel

O LIBERAL

GUAJARÁVEICULOS
k

0 FUTURO,

Fiat, Exportadora do Ano

I

Vocô sempre contou com a qualidade e a
eficiência da Guajará Veículos. E continua contando,
mesmo com a concessionária em obras.
Essas obras têm o objetivo de aumentar,
melhorar e modernizar o espaço físico e os
serviços da Guajará, para que você, que
é o nosso maior objetivo, possa ter mais
-Sy
J VErCULOS LTDA.
LT CV
conforto, presteza e, cada vez mais,
um bom atendimento.
O seu concessionário Chevrolet
de mãos dadas com o futuro

A Fiat Automóveis S/A recebeu na última terçafeira, em solenidade no Itamaraty, em Brasília, o
"Exportadora do Ano",
que lhe foi confeprêmio de
rido pela Cacex, por seu desempenho como a empresa privada brasileira com o maior volume de vendas
externas em 1989.
O faturamento da Fiat Automóveis com as exportações, no ano passado, foi de US$ 571 milhões, referentes_ ao faturamento de 121 mil 368 veículos

Diretores da Mercedes-Benz
do Brasil visitam Belém
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Outros modelos do^Péugeot
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A ilegalidade do
compulsósio
empréstimo
advogaFederal
os emprés
-i

Desde o final de 88 todos
timos compulsórios criados durante o
Plano Cruzado se tornaram inconstitucionais por decisão do Supremo Tribunal Federal de Recursos. Assim, a
chance de' reaver o que você pagou a
mais para comprar um carro ou mesmo combustíveis aumentou muito, já
que os processos serão julgados em
Brasília pelo próprio TFR.
O processo pode ser encaminhado
*•

.
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à Justiça
por qualquer
do, mas, como é caro e demorado (leva de dois a três anos para ser julgado),
vale mais formar um grupo de contribuintes. É importante ter todos os documentos à mão: no caso dos carros,
o DARF que prova o recolhimento; para reaver o empréstimo compulsório
sobre combustíveis, as notas fiscais
emitidas pêlos postos.
i-
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Chevrol.1

O óleo Agip, o mesmo usado
nos carros da Ferrari nas corridas de Fórmula 1, está fazendo
grande sucesso em Belém.
A Protec, que vende com exclusividade o produto em nossa
capital, está sendo procurada cada vez mais pelos proprietários
de veículos. Todos muito satisfeitos com o rendimento em suas
máquinas máquinas do óleo Agip,
que é fabricado pela Tutela lubriTicantes, uma empresa do Grupo
Fiat.

O confrade Joel Leite comentando sobre o Ford Escort com
motor VW disse-me:" A futura
diretoria da Assobrav, no entanto, terá muito trabalho nos dois
anos de sua gestão. A principal luta será manter o sistema de distribuição adotado até.hòjé entre
os distribuidores e a Volks, o chamado Plano Apoio, que em última
instância permite maior margem
de comercialização. As definições
com relação, à distribuição a assistência técnica já começaram:
O Escort com motor AP 800 terá
assistência nas revendas Ford.
Claro que as revendas Volks poderão atender os proprietários do
"novo" carro, mas as revisões
gratuitas só poderãb ser realizadas nas revendas Ford. Os técnicos estão recebendo treinamento
na própria fábrica. Até agora não
há interelacionamento entre as
duas redes distribuidoras.

NO C0MSÚRC10 GM-ADILAIAVOCE! mm
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Curso Sobre Motores Dieses Perkins

Reunião Assobenz
Está em Maceió, desde ontem,
o executivo João Carlos Fontes, diretor administrativo da Belém Diesei em nosso Estado. Vai participar
da reunião anual da Assobenz...

destina-se a atualização profissional daqueles técnicos,
oferecendo-lhes todas as informações e treinamentos neceso melhor
sários
para
desempenho de suas atividades. Será realizado na Marajó
Diesel — Lomas Valentinas n°
793, onde deverão ser feitas as
inscrições dos interessados.

i' •

Norvel lançará novo Volvo NL

1

A Norvel é concessionári;Volvo em Belém. Aliás, na fo
to um dos modelos do novo Voi
vo NL, o 12 400 versão 4x2.
motor TD122FS (Intercooler)
potência: 400cv/294KW (2050
rpm). Torque: 1665 Nm a 1200
rpm, rendimento término:
43%.

i

A diretoria da NorvelNorte Veículos Ltda., convidou
o Editor de Veículos de O Liberal para apresentação da nova
linha de caminhões pesados
Volvo NL, no dia 4 de maio próximo, em sua sede em Belém,
às 20 horas, oportunidade em
que será servido um coquetel.
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MODELO

ANO COR

SAVEIRO IT
CHEVETTE
85
KOMBI
85
UNOSX
85
ESCORT
PRÊMIO CS 86
86
KOMBI
86
PICK-UP
86
PICK-UP
86
UNOS
PRÊMIO S 86
86
UNOS
PRÊMIO CS 86
86
CHEVY
PRÊMIO S 87

j

VERMELHO
BEGE
BRANCA
AZUL
AZUL
VERMELHO
BRANCA
BEGE
VERDE
CINZA
VERMELHO
CINZA
VERDE
AZUL
!
VERDE

TRATE SEU FIAT
UIECOMENDO^ pft^^H| COM CARINHO. USE
SOMENTE PEÇAS
ORIGINAIS DO /
INVENCÍVEL *

OFICINA ESPECIALIZADA:
Volvo, Mercedes- Benz, Scania.

Freio
Norte

Serviço
autorizado:
Knorr,

Wabco.

SERVIÇO DE TORNO E SOLDAGEM.
Rodovia BR-316 — Km-05 — Ananindeua-PA. Fone: 235-2385.
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í* tll-lllji_.

Mtom&vms 5 a

.WtflCil
O verdadeiro amigo do seu Fiat.

.CONSORffllINaOMi

Av. Almirante Barroso, 1°31.

A MANEIRA MAIS PRÁTICA E
DE ADQUIRIR SEU
ECONÔMICA
•ra_.-7j.-g.-w*
GRUPO VERDI

Será realizado em Belém,
no período de 8 a 12 de maio,
um curso sobre motores Diesel
Perkins, ministrado por instrutores da própria fábrica e dirigido especificamente para
mecânicos de motores Diesel.
Este curso, que tem o
apoio da Marajó Diesel, distribuidora Perkins no Pará,

. wm

Ligue para 235-0711 e iremos até você.

A-uame-nrit-T-i

os
nhecendo todos
departamentos do primeiro
concessionário Mercedes Benz
no Pará. O executivo João Carlos Fontes e sua equipe já estão preparando todos os
detalhes para a recepção.

O "Fordwagen"
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O Consórcio GM/ATALAIA
oferece mais vantagens a você:
25 meses para quem quer
Chevrolet a curto prazo ou, 50
meses. Quem optar por50meses
tem que correr, restam bem
poucas vagas.
Consórcio GM/ATALAIA.
Muito mais vantagem, pra você.

Estará chegando a Belém,
às 19 horas do próximo dia 4 de
maio, uma comitiva de diretores da Mercedes-Benz do Brasil. No programa, uma visita
às instalações da Belém Diesei, no dia 5, pela manhã, co-

JÊÊ

Oleo Agip na
"pole
position"
em Belém

completos e CKD (desmontados) e de 37 mil 776 motores. O mercado da empresa no exterior e hoje constituído por 47 países, entre eles Inglaterra, Irlanda
e Nova Zelândia, para os guais a Fiat produz especialmente veículos com direção a direita.
Na foto, o Fiat Prêmio CS, um dos carros brasileiros mais exportados pela Fiat Automóveis, trazendo divisas para o Brasil.

______

Fone: 228-0266.

c^PS JUCÁ

AUTOMÓVEIS LTDA

Tem a sua disposição toda a linha
VOLKSWAGEN e FORD 89 nos vlslTelefone para 231-2912 que Iremos visitá-lo ou
25.
te Av. Almirante Barroso. Alameda Tatlana, casa

i BELÉM DIESEL
Uma empresa do Grupo Verdi

O primeiro revendedor Mercedes-Benze¦ Toyotcfjtb P<
Âv^Almironle Barroso, 1057 • Foner2-8-02VK

"

MERCEffES-BEN^

TOYOTA

4

automóvel
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APROVEITE O DESCONTO ESPECIAL
,
pFrAS GENUÍNAS
OtlNUlINAS
PtS-Aa
^
r*CfclllÍNASPE ATÉ 40% NAS PECAS GENUÍNAS GM
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a. G. SIMÕES & CIA.
NO

DISTRIBUIDORES GMB
IShõesVcia. OS MAIORES 1481
Fone: 222-3111. Filial:-Rodovia 316, km-0
Wri7; Av. Alcindo Cacela,

PARÁ

Fone: 231-4011

AQUI.TEM OFICINA.

Raio x do Kadett:
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Alinhamento • Mecânica em geral
Balanceamento • Funilaria
Regulagem • Pintura com padrão
Eletrônica do Motor
de fábrica

Suspensão regulável — Freios hidráulicos — Pedais e Aerodinâmica.
Suspensão regulável —
Outra grande novidade que
surge com o lançamento do
Kadett é o sistema de nivelamento manual de altura do
veículo, empregado na suspensão traseira. 0 sistema
serve para compensar a perda de altura livre do veículo,
quando o mesmo está carreatravés do enchimento
e ar do sistema de pressão
§ado,
dos amortecedores traseiros.
Esses amortecedores
possuem um "boot" de borracha,
que pode ser inflado ou desinfiado conforme o peso que o
veículo estiver transportando. A operação é simples e
consiste no uso do bico de ar
comprimido existente no
compartimento do portamalas, que funciona do mesmo modo que um bico de enchimento ao pneu. Ou seja:
Pode ser feita nos postos de
gasolina, na mesma ocasião
em que estiver sendo verificada a calibragem dos pneus.
Os conjuntos de suspensão dianteira e traseira utilizados no Kadett são similares
aos empregados, atualmente,
na linha Monza. A suspensão
dianteira é do tipo Mc Pherson, composta de mola helicoidal, amortecedor tipo cartucho, barra estabilizadora e
braço inferior de controle. A
suspensão traseira é formada
por eixo composto de molas
miniblock, amortecedores
duplo tubo e barra estabilizadora. Para o Kadett GS, os
sistemas de suspensão recebem uma calibragem específica para modelos esportivos.
Freios eficientes e seguros — Para garantir o máximo
de segurança para seus usuários,
o Kadett dispõe de um sistema de

portiva GS consegue a proeza de
reduzir o coeficiente de arrasto
para 0.30, que o coloca na condição de ser o carro de passeio, de
produção em série, com um dos
menores coeficientes de arrasto
do mundo, quando comparado
com veículos da sua classe.
Para conseguir ese feito extraordinário, os engenheiros e
técnicos da Opel, a subsidiária
da General Motors Corporation
que desenvolveu o projeto original, gastaram mais de 1.200 horas no túnel de vento, em diversos institutos europeus e americanos de pesquisas. Estudos esses que visavam não apenas uma
diminuição da resistência ao ar,
com a conseqüente diminuição
do consumo de combustível, mas
também para aumentar ainda
mais a segurança e o prazer ao
dirigir.
Sempre dentro da filosofia de
trabalho da Opel, de construir
automóveis sem pontos fracos e
que, na soma de suas propriedades, atendam aos mais exigentes
requisitos do consumidor, o Kadett nasceu amparado numa certeza: Ser um veículo vencedor.
Por esta razão, desde o seu lançamento vem sendo um dos campeões de vendas na Europa. —
Disposição dos pedais
No Kadett, a disposição dos pedais de acionamento da embreagem, freio e acelerador foi projetada para atender requisitos de
segurança exigidos pelas Normas ISO e ECE, além de obedecer, também, à padrões de
ergonometria.
Com as placas dos pedais em
formato trapezoidal, durante o
desenvolvimento do projeto a General Motors do Brasil
preocupou-se em enquadrar o
Kadett dentro
sistema de freio do
da faixa padrão "muito bom".

freio do tipo hidráulico, com dupio circuito em diagonal. Com
freios a disco nas rodas dianteiras e a tambor nas traseiras, cada componente do sistema foi rigorosamente projetado com a finalidade de proporcionar o máximo de conforto e segurança, aliada a uma longa durabilidade, fácil manutenção e baixo custo.
Entre as inovações tecnológicas empregadas para tornar os
freios do Kadett mais eficientes e
seguros deve ser destacado o dispositivo que regula o esforço de
frenagem das rodas traseiras.
Com esse dispositivo
evita-se o
"sobre-frenagem"
problema de
e o conseqüente travamento prematuro das rodas, garantindo,
assim, melhor estabilidade por
ocasião do acionamento dos
freios.
Também a utilização de discos de freios ventilados, com
236mm de diâmetro e 20mm de
espessura, asseguram um perf eito resfriamento dos freios em
condição de uso, evitanqualquer
do, portanto, a ocorrência de "fading". Para evitar a poluição
ambiental, tanto as pastilhas
quanto as lonas do freio não contem amianto. Para o Kadett que
contar com a opção do "checkcontrol" uma luz dará o aviso de
desgaste das pastilhas. O freio de
estacionamento é mecânico, com
atuação nas rodas traseiras. A
alavanca de acionamento do sistema está localizada no túnel, entre os bancos, possuindo relação
progressiva, que oferece maior
conforto ao usuário.
Aerodinâmica — Com um
design moderno, atraente e bastante arrojado, o Chevrolet Kadett é o veículo mais aerodinâmico de sua classe. Para o modelo
SL/E o seu coeficiente de arrasto
é de 0.32, enquanto a versão es-

Amortecedores a gás
Mas eles não são a
A forma, os tamanhos
se formam no óleo,
E a durabilidade irá

e os pesos dos automóveis
sofreram, na última década, mais modificações que
nas duas anteriores. E
também o domínio das estruturas monobloco das
carrocerias, possibilitou
um aumento efetivo do desempenho dos veículos.

Isso tudo aliado ao uso
cada vez maior das suspensões do tipo McPherson e dos pneus radiais,
que usam alta pressão, resultou em mudanças dramáticas no desempenho
das suspensões. Por isso,
tanto se empenhou pela intradução de uma nova tecnologia, a do gás.
Ela já é uma realidade no mundo e, no Brasil,
nem novidade é mais. Vários carros nacionais já
vêm de fábrica com amortecedores a gás, produzidos dentro das melhores
especificações pela Monroe, Cofap e Nakata.

gás. Não é bem assim, o
óleo não foi substituído peIo gás, mas auxiliado por
ele. Portanto, o nome correto para explicar a função
é amortecedor pressurizado, porque o gás não substitui o óleo, informa a
engenharia da Monroe. O
gás exerce uma pressão
adicional no óleo do amortecedor, impedindo a ocorrência do principal
problema funcional, que é
a aeração. Bolhas de ar

ros.
também
ferença.

que
justamente quando o
amortecedor é mais solicitado.
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O preço também, porque eles são mais caros. É
outra tecnologia, mais
avançada, e gue não pára
de evoluir. Ja há diferenças nos amortecedores
pressurizados brasileiros.
Todos usam o nitrogênio
como gás, e a sua injeção
no amortecedor é problemática. Quando feita a aita pressão, resolve o
problema no processo de
fabricação, mas cria outros, no amortecedor. A aita pressão danifica
componentes de grande'
precisão, que controlam as
funções de amortecimento.
Os da Monroe já usam um
processo diferente, de baixa pressão. O nitrogênio,
exerce apenas as pressões
necessárias para assegurar o melhor rendimento
do óleo. É muito mais complicado para fabricar, mas
o resultado compensa.

O resultado apresentado pelos amortecedores
pressurizados é realmente
superior, qualquer motorista pode sentir, mesmo
que não jtossa identificar
uma melhora na dirigibilidade. Entre outras coisas,
amortecedores
esses
transmitem bem menos
ruído da rolagem dos car-
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Aceitamos veículos de todas as marcas.

Rod. BR-316, Km-4, Fone: 2354000

TRAGA SEU CARRO PARA SUA NOVA OFIQNA, ELE TAMBÉM VAI GOSTAR.
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fis o Foid Mustang conversível GT Luxo-1966. outra raridade e Que esta em São Paulo, nas comemorações dos 25 anos da famosa marca.

Menores no volante
ta de Siqueira Campos conta
com um pedido de urgência
dos líderes dos partidos. Além
do plenário, o projeto poderá
ser analisado pelas Comissões
permanentes, que com a nova
constituição ganharam poder
de transformar projeto em lei.

As lideranças dos partidos
ainda se precisam reunir para
marcar a data de votação dos
projetos de lei que autorizam
íovem de 16 anos a tirar a caríeira de motorista. Existem
seis projetos. O mais antigo é
do ex-deputado Siqueira Campos,, que foi apresentado em
abril do ano passado, antes de
os constituintes garantirem o
direito do voto aos menores de
16 anos. Por isso, os projetos
apresentados depois desta época foram todos anexados ao do
ex-deputado.
O texto do ex-deputado
Campos pode ser o definitivo.
Mas os parlamentares podem
apresentar emendas, incluir
artigos dos outros projetos e
até elaborar um substitutivo
ao projeto principal. A propôs-

Os seis projetos sobre a
autorização de carteira de motorista para o jovem de 16 anos
são basicamente os mesmos. O
deputado José Serra, o último
a apresentar projeto deste tipo,
condiciona a autorização a
prova de alistamento eleitoral.
Já o deputado Siqueira Campos diz que o jovem tem de
apresentar apólice de seguro
de responsabilidade civil, em
valor estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito.

"Automóvel" —
O veículo
certo para a
divulgação de produtos

Empilhadeiras Yale.

m

Empilhadeiras de 500 kg
a 38 toneladas.
Distribuidor exclusivo.

Vendas, peças, serviço e aluguel.

|| protec
CtiH, 1966. *U 22Mm-W_ (Bj 6973.

Carregadeiras Terex.
Carregadeiras com caçamba e garfo para toras.
Vendas, peças e serviços. Revendedor exclusivo.
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Varredeiras/LavadorasTennant.
\&rre, aspira, recolhe detritos e lav.i.
Para supermercados, hospitais, hotéis,
fábricas, grandes oficinas.
A Protec é revendedor
exclusivo.

, . sra. Rosa Simões, regressando de São Paulo onde a convinte da General Moto/j do Brasil estava vendo de perto o Chevrolet Kadett, ela que é diretora da firmaA.CSimões & Cia Ltda., a mabr revendedora de peças GNB do Norte e Nordeste
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automóvel

O LIBERAL

VENDE
Quilômetros de Ferramentas Elétricas;
Quilômetros de Ferramentas Manuais;
Quilômetros de Ferramentas Pneumáticas;
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Quilômetros de Instrumentos de Medição;
Quilômetros de Máquinas Operatrizes;
Quilômetros em Equipamentos de Ar Comprimido.
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ra o conseqüente atendimento ao
mercado. "Logo depois do acordo,
no entanto, estourou a greve que
novamente paralisou a produção e,
por esta razão, deveremos novamente, neste mês, amargar; mais
uma redução de cerca de 20%, ou
seja, mais 14 mil unidades, no minimo", explicou.
O presidente da Abrac, Mauri
Missaglia, concordou com a análise do presidente da Fenabrave e'
acrescentou, inclusive, que o próprio setor de veículos usados deverá sofrer reflexos desta situação.
"Os
preços dos usados que alcançaram índices excessivamente aitos, estavam voltando ao normal,
mas com uma nova falta de produtos no mercado, esta situação deverá, novamente, ficar indefinida,
uma vez que são regidos única e
exclusivamente pela lei de oferta
e da procura", analisou Missaglia.
Realinhamento
Mauri Missaglia previu que o
próximo realinhamento de preços
dos veículos esperado para o início
de maio, deverá situar-se na casa
dos 10%. "Mas isto não resolverá
o atual impasse do setor, uma vez
que os reajustes de salários pedidos pelos metalúrgicos (cerca de
80%), farão com que a defasagem
dos preços dos veículos novos fique
acima disto", afirmou o presidênte da Abrac.

'.Is

"Grand-Torlno",
um modelo Ford 1971, fabricado pela Ford Motors Company,
o
Paraense
uma raridade no mundo automobilístico e que estará presente no.l?Salão
"Automóvel".
de Carros Antigos, promoção de O LIBERAL através do seu caderno
(Foto de Manoel Alves)

Ford: carros
não poluentes
— Dois carros experimentais — um que pode ser
movido a diversos combustíveis e outro elétrico — foram apresentados pela
companhia Ford como modelos capazes de reduzir em
muito a poluição do ar.
Além de diminuir as importações de petróleo nos Estados Unidos.
O vice-presidente de
pesquisas da Ford. John R
Mctague, advertiu contudo
que é preciso haver mais
apoio governamental para o
desenvolvimento desses
carros experimentais, caso
contrário, ainda levará muito tempo até que estejam
circulando.
Os veículos mostrados
foram um "Ford Taurus",
movido a combustível flexí-

vel — que pode operar com
gasolina, metanol, etanol ou
qualquer outro derivado de
um desses produqualquer "ETX-H"
tos — e o
, um furgão movido a bateria
elétrica. Desenvolvido com
a ajuda do departamento de
energia.
Segundo Harvey Klein,
diretor do programa de
múltiplos combustíveis,
também foram realizadas
pesquisas sobre o uso do gás
natural e do gás de petróleo
liqüefeito. Klein comentou
ainda que o primeiro programa de combustível aiternativo promovido pela
Ford foi no Brasil. Onde a
companhia começou a produzir veículos movidos a àlcool a partir de 1979.

LIGUE-SE
Em bombas e bicos injetores, peças e
acessórios para seu motor Diesel, seja ele
veicular, estacionário ou marítimo, com
serviço gratuito, pagamento facilitado e
muito mais.

DESLIGUE-SE
De todos os problemas e contratempos. A
MABE DIESEL não fecha para o almoço.
Atende no local, tem laboratório móvel
(veículo equipado) e dá garantia mínima
de 6 meses .

CENTRO DE AR COMPRIMIDO

ERTÉCNICA
Quilômetros na frente da concorrência.
Av. Conselheiro Furtado, 2121.
Fone: 223.4886
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Homem do ano 88
Marco Aurélio Salvany, vicepresidente da Massey— Perkins, foi escolhido Homem do Ano 1988 pelo IMAM —
Instituto de Movimentação e Armazenagem de Materiais. Ele recebeu a homenagem no dia 11 do corrente, em solenidade
no Hotel Maksoud Plaza, em São Paulo.
O prêmio IMAM, instituído em 1981, é outorgado em três categorias: Homem, Empresa e Produto. A escolha é feita através
de indicações de todos os associados. O obietivo do prêmio se insere num amplo trabalho do instituto para aperfeiçoamento
técnico e administrativo das empresas, visando ao aumento da competividade da
indústria nacional.
Segundo Salvany, "a atribuição deste honroso prêmio deve-se à filosofia administrativa em implantação nas fábricas
da Massey Perkins que pode ser resumida em três princípios técnicos: Just in Time — exige que cada material só seja
produzido na quantidade e no tempo em
seu uso se faça necessário; Quaiida§ue
e Total — a fonte (fornecedor ou operador) é a responsável pela qualidade,
privilegiando a prevenção em detrimento da inspeção;Manutenção Produtiva Total — operadores e chefias de produção
envolvem-se diretamente.

Carros vão aumentar
A indústria automobilística espera
reajustar, em cerca de dez por cento o valor dos carros novos na semana que vêm.
Completamente sem estoques, por causa
da greve dos metalúrgicos do ABC, as concessionárias de veículos de todo o país,
aguardam a solução de um problema, que
com um reaparece não ter fim. Mesmo
juste de 10% ou 15%, a situação não deverá voltar a normalidade. Os metalúrgicos
grevistas recusam uma reposição salarial
de 29%, que implica um repase de 6% nos
preços dos automóveis. Além disso, as
montadoras acumulam uma defasagem
de mais de 25%, em razão do desalinhamento dos preços de peças provocado pelo plano verão.
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Na oficina da Yruama Veículos,
você pode levar o seu Ford, Volkswagen ou
Chevrolet, tranqüilamente. A Yruama trata de
mecânica geral, faz lanternagem e pintura
sem discriminação e muita competência.
Quando seu carro apresentar problemas, leve
A melhor revenda. A melhor oficina.
na Yruama Veículos.
Av. Almirante Barroso, 753 Fones: 228-0249 e 228-3336
Aqui pertinho, na Almirante Barroso.

a*%YRUAMA
VEÍCULOS

Para onde vai a Fiat do Brasil!
Uma franca conversa com o diretor- ( suspensão redesenhada, os novos modesuperintendente da Fiat, Alberto Fava, los têm agradado não apenas aos revenrevela que após quinze anos de Brasil, dedores, como também os consumidores
mais de dois milhões de metros quadra- finais.
A linha 1989 é, na realidade, confordos de área e 400 mil m: de área construída, mais de 12 mil funcionários me explica Fava, o resultado de sucessidiretos, 213.649 veículos produzidos so- vos investimentos da Fiat em sua fábrica
mente em 1988 — CBD (Completely Built em Betim: a 1" fase, foi um ciclo de inUp) e CKD (Completely Knochked vestimentas iniciais, que fizeram a fábriDown) — começando em 1989 em pleno ca até a produção dos antigos modelos
controle acionáno, sem a participação do 147. Na 2a fase surge o projeto Uno e Elgoverno mineiro e sobretudo após mais ba no cenário automobilístico, com amde 1 bilhão e trezentos milhões de dóla- pliação da fábrica, que a torna hoje com
de 250 mil unires investidos, a Fiat sabe muito bem pa- capacidade de produção
dades por ano — "...e estamos utilizando
ra onde vai: abocanhar uma boa fatia
nova do mercado automobilístico, brigan- 80%dessa capacidade instalada", explica Fava. E a 3* fase começa agora, com
do dentro de uns três anos no máximo
valores ainda não revelados, para um
(Fava não revela a época) com os Santana da Autolatina e com o Monza da GM.
projeto de nome Tipo 3.
E continuar indo_para o exterior, conserEspecula-se. Será o modelo italiano
vando sua posição de maior exportadoTipo, um automóvel que se encaixaria
ra de automóveis do Brasil.
dentro da faixa que Alberto Fava quer
Alberto Fava é um executivo que tem
abocanhar? Ele não se conforma com
muita experiência dentro do mundo Fiat.
apenas os oficiais 11,2% que a família
Italiano de Salerno —1940 — é diplomaUno/Prêmio/Elba ocupa hoje no mercado em Direito e Economia pala univerdo nacional. Mas existem "outros modesidade de Nápoles. Trabalhou na Fiat na
los da Fiat já em produção na Europa
Itália, na França (como gerente da Piaque podem se encaixar nos nossos pronejamento) e foi vice-presidente de Marjetos" desvia-se Fava. De fato. O Fiat
keting na Fiat North America. Veio ao
Chroma, introduzido em 1985 na Europa
Brasil em 1979, voltou à Itália como dise encaixa perfeitamente dentro do racioretor da Fiat International. Em 1985 volcínio do diretor-superintendente. Como
tou ao Brasil e desde janeiro de 1989 é o
também se encaixam outras marcas do
novo diretor-superintendente, procurangrupo Fiat, como o Lancia Thema ou os
do dar um novo impulso à fábrica brasimodelos Alfa Romeo, os modelos 164 e 75
leira.
Twin Spark.
Percebe-se um novo clima na própria
Embora nessas especulações de tolinha Fiat em Betim, principalmente
da a imprensa de modo geral e nos comapós o lançamento da nova linha 1989,
despistamentos da Fiat —
preensiveis
"eu
que traz substanciais modificações, jiringostaria muito de saber também dos
cipalmente nos modelos de topo da linha:
de meus concorrente", brinca Faplanos
automóveis mais luxuosos, mais potenva — alguma coisa leva a crer que a restes — os motores 1.5 Sevel (argentinos)
posta da Fiat talvez seja o Chroma e não

Texto de Romeu-Sérgio Osório
o Tipo. Mas o que importa nisso tudo é
que as primeiras licitações aos fornecedores já estão emitidas, os primeiros projetos saem do papel e já estão tomando
forma de peças e componentes, embora
ninguém ainda saiba para que automóvel.
E enquanto o bebê da Fiat é calmamente gerado, "sem pressa" como frisa
Alberto Fava, a Fiat vai produzindo ali
em Betim, os Unos, os Duna (Prêmio) e
WeekEnd (Elba quatro portas) que estão
indo para a Europa e em especial para
a Itália. E não sao poucos: São mais de
30 mil Uno 1.3para a Itália dentro dos 92
mil automóveis exportados para a Europa em 1988; são mais de 43 mil Uno e Prêmio CKDs para a América do Sul
(Argentina, Venezuela, Uruguai); e por
incrível que pareça, automóveis para 1_iiwan, Canbe, e mesmo países que dirigem
do lado "errado" como a Nova Zelândia.
'"Nós fazemos negócios em
qualquer escala, mesmo que sejam oito unidades para um país africano, por exemplo", conta
Fava. Nesse segmento, em 1989 a Fiat exportou cerca de 8 mil veículos.
Ah, sim, e os motores. Somente para a Itália foram 50 mil motores diesel
1.3, em 1988.
Ao todo, em 1988: 213.649 automóveis.
138.216 unidades foram para o exterior e
75.643 ficaram entre nós (210 unidadades
vendidas foram produzidas em 1987).
E a Fiat quer mais.
Que Tipo? que Chroma? Uno Prêmio
para quem desenvolver esse Thema.

O diesel no Brasil
O mais próximo que o carro brasileiro, chegou do motor a diesel, foi a permissão para utilitários com capacidade de
carga acima de 545 quilos ou 15 passageiros, serem convertidos para usar esse.,
combustível. Enquanto vigorou, a permissão atendeu muito bem a pelo menos um
objetivo: o reaproveitamento de motores
da extinta Kombi diesel na Pick-Up Saveiro ou no Gol furgão, por exemplo.
Motor a diesel, agora, só em veiculos
saídos da fábrica, ou seja, utilitários com
capacidade acima de mil quilos de carga
ou para pelo menos 16 passageiros. JParticularmente na Europa, todas as linhas
possuem suas versões movidas a diesel,
cujo motor foi desenvolvido a ponto de oferecer muito rendimento, economia, funcionamento silencioso e até baixo nível de
emissão de poluentes — até para os padrões europeus de controle da poluição
ambiental — muito mais rigorosos que os
brasileiros.
Diesel, no Brasil, é um combustível
subsidiado, a fim de baixar os custos do
transporte rodoviário e urbano de passageiros e de carga, um privilégio que o governo não pode estender aos carros
particulares. Rodar com diesel, então con-.
tinua sendo um privilégio de caminhões,
ônibus e... das luxuosas cabines-duplas e
vans transformadas a partir de Pick-Up
equipadas originalmente com esse motor.
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A OFICINA DA YRUAMA TRAIA
SEUS VOLKS, CHEVROLET OU FORD
COM MUITA COMPETÊNCIA.

Crise na indústria
automobilística
O empresário Alencar Burti,
presidente da Fenabrave — Pederação Nacional da Distribuição de
Veículos Automotores, disse durante o II ENAC — Encontro Nacional de Distribuidores Chevrolet,
promovido pela Abrac — Associação Nacional de Concessionárias
Chevrolet, que reuniu cerca de 600
empresários da rede Chevrolet,
que, a persistir a greve dos metalúrgicos que praticamente está paralisando as montadoras, o setor
deverá enfrentar, nos próximos
dias, uma profunda crise, em virtude de os estoques de veículos
existentes nas distribuidoras já estarem praticamente a zero, e pela
existência de estoques de peças de
reposição somente para mais dez
dias, o que paralisará, também, os
serviços de manutenção.
De acordo com o presidente da
Fenabrave, esta greve somente está conseguindo conturbar ainda
mais a atual situação do mercado
brasileiro de veículos, que é a falta de produtos para atender a demanda. "Desde a implantação do
Plano Verão, quando as motadoras
começaram a ter problemas com
seus fornecedores de componentes, o setor já deixou de atender a
aproximadamente 24 mil pedidos
firmes de venda", afirmou Burti,
destacando que imaginava que,
com a recente diminuição do IPI,
a produção voltaria ao normal pa-
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A Importadora tem o maior estoque de Peças Genuínas GM,
para todos os veículos da linha Chevrolet.
Tem desconto especial para revendedores. E tem um telefone
pelo qual você pede, e a gente entrega na hora: 222-4343.
Peça sempre o melhor. Peça Genuína GM, você encontra
na Importadora. Há 60 anos!
Peça à vontade: temos também os melhores preços da praça.
PEÇAS

MABE DIESEL LTDA.

TRAV. DOM ROMUALDO DE SEIXAS, 1375.
Fone: 222-0982
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_3E importadora

ItF
A
DE KRRAr.FUC
FERRAGENS CS.A.

Roberto Camelier, 80. Tel.: 222-4343.
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D1AMAR E VOLVO PENTA.
A DUPLA PERFEITA PARA QUEM
GOSTA
DE ÁGUA.
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• Vejam agora os prêmios!
lugar
Um Voyage GL
código de fábrica 44(>5

2" ao 5° lugares

Uma máquina fotográfica
Yashica FX-D c/lente zoom

0" ao 10" lugares

Um auto-rádio toca-fitas
Los Angeles
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Para concorrer, basta apresentar uma foto do
Voyage, em cores, no tamanho 18x24cm (formato hor i z o n t a 1).'
Logicamente a foto deverá estar relacionada
com o tema do concurso, ou seja, "momentos inesquecíveis com o Voyage"'.
"StaQualquer presidenciável que se preze nos
tes" terá que ter entre os carros em sua garagem o
"carrão" da foto, de muitos milhões de dólares. Tratase do Cadillac Fleetwood 75 Limousine, com desempenho na base de 97 kW, 170 km/h.
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NORVEL NÁUTICA
E AUTOMÓVEIS

Av. Roberto Camelier, 1790. Fone: 222-7394

DIRIGINDO
A Inveticivci Veículos continua oferecendo ;i linha completa Kiat, cujos
modelos vêm recebendo grande aceitação lio mercado. Por falar em Inveneivei Veiculos, o executivo Ru.v l.ucas,
que comanda Invencível Pneus e Pecas está, agora, também à frente da
Invencível Veículos, dando total iiterição a todos os departamentos da empresa. /// Se o problema não for
solucionado em tempo, faltará álcool
para os carros. /// As sras. Ivanv Pinheiro e Kosa Simões foram a São Paulo a convite da General Motors do
Brasil, para verem, de perto, o Ghevrolet Kadett, durante a convenção que
aquela montadora Chevrolet rio iírasil
promoveu, reunindo concessionários e
revendedores dos produtos GMB. A
sra. Rosa Simões é diretora da empresa A. C. Simões & Cia., a maior revendedora de peças GMB no Norte e
Nordeste do Brasil, e a sra. Ivany é esposa do empresário Arnaldo Pinheiro,
diretor daquela empresa. Estarão regressando hoje a Belém. ///Mesbla
Veiculos vendeu todos os carros novos
e usados que estavam nos seus salões
de exposição. ///A Importadora de Ferragens também estava sem um veiculo
para comercializar. Até os que chegavam já estavam vendidos. ///Brevemente o preço do álcool estará igual ao

A NORVEL TROUXE
* FERAS PARABELE]
VENHA DOMA-LAS.
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Na Norvel Náutica e Automóveis
vocô encontra com exclusividade
as modernas e
versáteis lanchas
Diamar. São 9 modelos diferentes,
todos com o máximo em
tecnologia e segurança. Você
só tem que escolher.
E tem mais: na Norvel vocô
também conta com os motores
Volvo Penta, aquele motorzão de
centro e popa equipado com
termostato especial para
controle de refrigeração e
identificação de água doce ou
salgada.
Agora vocô já sabe. Quem gosta de
água só tem uma opção: Norvel
Náutica e Automóveis.

Voyage é prêmio no concurso VW
Foi lançada uma promoção sensacional! Um;
promoção que vai agitar os consumidores Volkswagen e o público em geral, criando excelentes oportunidades de negócios para os Concessionários da
Volkswagen.
Estou me referindo ao Concurso de Fotos Voyage — momentos inesquecíveis, a nível nacional com
duração de dois meses — desde 12 de abril a 12 de
Volksjunho — com o maior prêmio já oferecido pelaGL,
cówagen nesse tipo de promoção: um Voyage
digo de fábrica 4465.
As inscrições das fotos para o concurso serão
encerradas impreterivelmente no dia 12 de junho. E,
em seguida, os Concessionários deverão enviar o material dos participantes aos respectivos Regionais de
Venda, que se encarregarão de remetê-lo ao Departamento de Promoção da Volkswagen.
Depois, um júri de alto nível, composto de profissionais do ramo vai julgar todas as fotos e escolher as vencedoras.
Os nomes de seus autores serão divulgados na
revista Quatro Rodas edição de agosto.
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da gasolina. ///A tração do Kadett é
dianteira e transversal. Uma informação para o advogado Célio Simões.
///No dia 2(> do corrente a General Motors do Brasil reuniu em convenção em
São Paulo todos os seus eoncessionários quando foram debatidos vários assuntos. No dia 28 os concessionários
conheceram, de perto, o Chevrolet Kadett. Nany Souza e Ronaldo Mendes,
da Importadora de Ferragens, acharam aquele novo produto sensacional
e que vai suplantar o Ford Escort.
///Quem for comprar caminhão usado deve observar bem a documentaevitar
contrariedação,
para
de e prejuízos futuros. ///Adriano viajou e o irmão Ruy Lucas ficou faturando para a Invencível Veiculos, eles que
são, também, sócios naquela concessionária Fiat. Adriano deverá regressar de Portugal nos primeiros dias de
maio. ///As locadoras Belauto. Nobre.
Avis e Tágide com novos carros em
suas frotas. ///A advogada Telma
Quintela (BASAi continua fiel à marca Chevrolet e comprou luxuoso Diplomata na Importadora de Ferragens.
/// E boato. O Chevrolet Chevette não
sairá de linha. IIIO empresário Mário
Almeida está com muitos carros novos
e usados na sua Marauto Veiculos. ///O
executivo Joaquim Meireles, gerente

da "Pneus Service", viajou para
Salvador-Bahia. onde fica a matriz de
sua empresa, mas regressará na próxima quarta-feira. ///O executivo financeiro (BASA) Raulino Teixeira,
trocou de marca fie carro. Há muitos
anos ele só usava carros da Ford mas.
"Station Wagen"
agora, comprou uma
VW Santana Quantürri-2000, que <-' o
"Carro do Ano". Como a VW faz
parte
da Autolatina, que também integra a
Ford Brasil. Raulino está. ainda, sob
a mesma multinacional. ///Recebi
convite do piloto Carlos Eduardo da
Rosa-Duda par?" o coquetel que ele ofere.cerá no próximo dia ."> de maio, no
Huffel Sebastião, em Porto Alegre,
(piando apresentará à imprensa e a
convidados especiais a equipe que neste ano estará trabalhando com ele no
Campeonato de Fórmula Ford, na Inglatérra, com o patrocínio do Banco do
Estado do Rio Grande do Sul. ///Já estou catalogando os carros antigos, nacionais e internacionais existentes em
Belém e que serão expostos no I" Sa'
lão Paraense de Carros Antigos. ///Em
apenas meia hora, o mecânico Frederico trocou a esteira e substituiu a correia do hidráulico do meu Comodoro,
num trabalho muito eficiente, ele que
é da equipe técnica das oficinas da Importadora de Ferragens /// Freando...
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A Norvel Náutica e
í
Automóveis já tem para você, _______l'_&J__SH_|/k! iC^Wl ¦Wj*^MMm\':-~* ¦''-¦' ¦ ¦ :MP^
com exclusividade, os novos
modelos da linha Puma:
AM1 (Puma com teto rígido),
AM2 (Puma conversível) e AMV
sendo
(o sucesso do GTB, que continua
o carro mais rápido e de maior desempenho
da indústria nacional).
Se você está querendo um esportivo nao pense
em outro. Com certeza alguma dessas feras
vai despertar o seu instinto de domador.
Concessionário Exclusivo Puma.
Entre em contato com a Norvel.
Av. Roberto Camelier, .1790. Fone: 222-7394
A linha Puma 89 espera por você.
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O presidenciável Cadillac
"StaFleetwood 75 Limousine. com .

Qualquer presidenciável que se preze nos
tes" terá que ter entre os seus carros em sua gara"carrão" da foto, de muitos milhões de dólares.
gem o

Trata-se do Cadillac
desempenho na base de 97 kw, 170 Km/h.
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NORVEL NAIJTICA
E AUTOMÓVEIS
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A Belauto discorda:
o Santana nao é o Cario do Ano
É o carro da década. Mas a Belauto admite, democraticamente,
discutir o assunto. Venha conversar com a gente.

___IBelaubo
Av. José Bonifácio, 97, tel.: 228-0011

