
j) Violência no Rio
Numa das mais violentas madrugadas do ano noRio de Janeiro, 35 pessoas foram assassinadas
até o meio-dia de ontem na região metropolitana.

Só em Bangu, na zona oeste, foram mortas oito
pessoas, três das quais bandidos de uma mesma
quadrilha. Segundo avaliação de um experiente
delegado, 'maio promete'. (Pagina 32)
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Motoristas decidem parar ônibus
Grevistas negam
que cortarão a
água de Belém

Os funcionários da Cosanpa reafirma-' ram que qualquer corte no fornecimento
de água para a cidade, durante o final de
semana, será'de responsabilidade da em-
presa, não sendo efeito da greve. Reunidos
em assembléia, ontem, eles classificaram
de 'mentirosas' as informações dadas pe-
Ia diretoria da Cosanpa, na noite de an-
teontem, de que a greve poderia trazer
como conseqüência a falta de água em Be-
lém. Os operadores responsáveis pelos
serviços de bombeamçnto e tratamento de
água continuam trabalhando. A tentativa,
na avaliação dos funcionários, de 'jogar a
população contra os grevistas' foi tida co-
mo radical. O presidente do sindicato da
categoria diz que, agora, irão radicalizar.

(Página 4)

Panamá e Bolívia
escolhem hoje os
novos presidentes

Em meio a fortes boatos de fraude,
¦ mais de um milhão de panamenhos vão

hoje às urnas a fim de eleger o novo pre-
, sidente do país. O empresário Carlos Du-

que,-apoiado por uma coligação de oito
partidos, concorre com outro empresário,

j Guillermo Endara, nome que tem o apoio* dos Estados Unidos.
Na Bolívia, dois milhões de eleitores

também escolhem hoje o novo presidente
do país entre nove candidatos, além da to-
tahdade do Congresso Nacional. O gene-
ral Hugo Banzer, que dirigiu o país entre
1971 e 1978, está em primeiro lugar nas
pesquisas de opinião.

(Páginas 25 e 27)

NESTA EDIÇÃO
Loterias
FEDERAL: 1? prêmio 32.364

2? prêmio 66.714
3? prêmio 43.137
4? prêmio 68.176
5? prêmio 91.908SENA: O apostador que acertar a principal

do concurso 60 ganhará NCz$ 1.147.000,00. As
senas anterior e posterior pagarão, cada

e uma, a quantia de'NCz$.382.000,00. O sorteio
será realizado amanhã, em "Brasília.
LOTO: Quem acertar a quina do concurso
610 receberá o prêmio de NCz$ 675.000,00, já

. descontado o Imposto de Renda. O sorteio se-
rá hoje, em Brasília.
Na coluna do Paulo Zing
O 'CAIAQUE' que percorreu os rios Soli-
mões e Amazonas, doado ao Clube do Remo,
desapareceu misteriosamente, de sua sede
náutica.***Disputando com 46 candidatas de
todo o país, a pianista paraense Marília Ca-
puto ganhou o concurso na Universidade
Fluminense e vai passar 6 anos em Moscou,
no Conservatório Tchaikowski.***Caiu de
54.000 para 4.000 o consumo de copos descar-
táveis na Secretaria de Segurança Públi-
ca.***Foi aberto inquérito na Merenda
Municipal para apurar o desaparecimento
de gêneros alimentícios. (Página 12)

No caderno do Automóvel
O CHEVROLET Kadett lançado em Be-
lém.***Devolução do empréstimo compulsó-
rio.***Ayrton Senna pode repetir o sucesso
de 88.

. As investigações erradas
SEGUNDO uma alta fonte militar da área
de informações, as investigações em torno' do atentado de Volta Redonda estão no ca-
minho errado. Para a mesma fonte, os
retratos-falados 'têm pouco valor'.

(Página 32)

Tempo Marés
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BELÉM, nublado
com períodos en-
cobertos e chuvas
isoladas. Tempe-
ratura estável.
Máxima de 29 a 31
e mínima de 22 a
24. Ventos calmos.
Visibilidade boa.

BELÉM E OUTEIRO:
Preamar: 12h09min e
00h24min. Baixamar:
07h29min c 20h06min.
MOSQUEIROPreamar:
llH35min. Baixamar:
0Gh07min e 18h5Bmin. SA-
LINAS. Preamar:
08h53min e 21h24min. Bai-
xamar: OShOOmin c
15h27mm.
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O corpo de Luizinho das Arábias é removido. Ele vestiu a camisa do Remo, pela última vez, na quarta-feira.

A partir da meia-noite de
quarta-feira desta semana, os
motoristas e cobradores de ôni-
bus urbanos de Belém entram
em greve por tempo indetermi-
nado. A decisão foi tomada, on-
tem à noite, durante assembléia
geral realizada no Teatro São
Cristóvão — hoje, os veículos es-
tarão trafegando pela cidade
com os faróis acessos para avi-
sar a população sobre a greve e
para saber quem da categoria
vai aderir à paralisação. O pre-
sidente do.Sindicato dos Motoris-
tas, Vicente Cidade, disse que
eles estão reivindicando 172% de
reajuste salarial, seis horas de
jornada de trabalho e passe livre
para utilizarem os coletivos co-
mo usuários. A proposta dos em-
presários — reajuste de 50% —
foi rejeitada, ontem, por unani-
midade.

Caso de Tucurui
é obscuro e sem
esclarecimentos

Não foi esclarecida, ainda, pe-
Ias autoridades, a possível tentati-
va de sabotagem contra uma
turbina que seria montada na usi-
na hidrelétrica de Tucurui. O rela-
tório que teria sido enviado,
provavelmente pelo escritório pa-
raense do Serviço Nacional de In-
formações, ao presidente José
Sarney, não está registrado no car-
tório da Polícia Federal, de acordo
com informações de um agente.
Nem mesmo o governador Hélio
Gueiros teria recebido qualquer co-
municação sobre o assunto.

(Página 5)

Morn
O Remo e a torcida azuli-

na estão de luto. Foi encontra-
do morto, em seu apartamen-
to, no edifício Villa Lobos, on-
tem pela manhã, o atacante
Luizinho das Arábias, de 31
anos. O jogador estava deita-
dó num colchonete, com o cor-
po coberto até o pescoço com
um lençol estampado, num in-
dício de que morreu durante o
sono, em adiantado estado de
decomposição. Foi o mau
cheiro que exalava do aparta-
mento que chamou atenção de
uma vizinha que morava no
mesmo andar do jogador e
que deu o alarme. Segundo

Ayrton Senna
larga na pole

O brasileiro Ayrton Senna
larga na pole position no GP de
Fórmula 1 de Mônaco, manten-
do a performance na pista — a
terceira este ano e a 32? de sua
carreira. Ele bateu o tempo do
seu colega da escuderia McLa-
ren, Alain Prost — que larga na
segunda posição —, por um se-
gundo e meio.

(Esporte — Página 2)

Izinho das Arábias
fontes do Instituto Médico Le-
gal 'Renato Chaves', Luizinho
das Arábias foi vítima de um
ataque cardíaco, mas só o que
pode confirmar a causa mor-
tis é o laudo que deve sair
amanhã. Os peritos acredi-
tam que ele estava morto há
ce'rca de dois dias e meio. Lui-
zinho das Arábias entrou em
campo, pela última vez, na
noite de quarta-feira, quando
o Remo ganhou por 4 x 1 o Ti-
radentes, no Baenão. O corpo
do jogador será sepultado no
Rio de Janeiro.

(Esportes — Página tí)

Jogo pesado
no Maracanã

Paixão e rivalidade. Ou
Flamengo e Botafogo. Esse é
o clássico que esquenta o Ma-
racanã, hoje, no segundo tur-
no do campeonato carioca —
os dois são os maiores aspi-
rantes à conquista do título.
Na história dos dois times, o
Flamengo leva vantagem: 74
vitórias contra 71 do Botafogo.

(Esporte — Página 3)
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I I Provavelmente trafegando com ex-
cesso de velocidade, uma viatura do Corpo de
Bombeiros da Polícia Militar desgovernou-se
e invadiu uma residência na rua Frederico
Scheneipt, no Telégrafo, destruindo parcial-

mente sua fachada. Por sorte, não resultou ne-
nhuma vítima grave do acidente'. Há possibi-lidade de que o condutor do veículo — cabo
Marroquim — estivesse alcoolizado na oca-

. sião. (Página 32)

Folo Arv Sousa

HOJE-10:30
GRANDE PRÊMIO DE MÔNACO ¦
FÓRMULA 1. Mais um desafio do

temporada 89. O Brasil lutando por
mo/s um título mundial. Grande Prêmio

de Mônaco, ao vivo, direto de
Montecarlo, hoje, dez e meia da manhã.
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GRANDE PRÊMIO DE
MÔNACO
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CLODOMIR DE LIMA BEGOT
MISSA DE 30.° DIA

CONVITE
A Prefeitura Municipal de Ananindeua

convida todos os seus munícipes, para a mis-
sa de 30? dia, que fará celebrar pela alma
de seu vice-prefeito CLODOMIR LIMA BE-
GOT, às 19:30 horas na igreja de N. S. das
Graças, em Ananindeua, dia 8 (amanhã).

Snferru fíoméo Maiorana

CLODOMIR DE LIMA BEGOT
MISSA 30.° DIA

CONVITE
Biuna da Mota Begot, esposa, C. Manoel de Me-

Io Begot, Paulo O. de Melo Begot, Maria Rita Begot
de Azevedo, Luiz André de Melo Begot, Clodoaldo de
Melo Begot, José C. de Melo Begot, Clotário de Meio
Begot, Josefa Geracina de Melo Begot, filhos, genros,
noras, netos, sobrinhos, convidam para a Missa de 30?
dia, que farão celebrar no dia 8 (amanhã), na igreja
de N. S. das Graças, em Ananindeua, às 19:30 horas.

As crianças sofrem no conjunto

Abandono cerca
o conjunto

A situação é tão ruim que o
pessoal do Jaderlândia I não tem
outra Opção a não ser aceitar a vi-
da que leva, em ruas esburacadas
e intrafegáveis. Até mesmo a dele-
gacia foi abandonada e os morado-
res têm dificuldades de chegar às
suas casas, tal o estado em que se
encontram as vias de acesso.

(Página 16)

Professores da
UFPa em greve

A partir de amanhã não haverá
aula na Universidade Federal do Pa-
rá. Os professores decidiram parali-
sar as atividades por tempo
indeterminado. Eles reivindicam,
entre outros itens, reposição de 95,5%
sobre salários de abril e pagamento
dentro do mês trabalhado.

(Página 15)
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DR. HERMÍNIO PESSOA
MISSA DO 7? DIA

Cardoso — Participações e Adm. Ltda,
convidam parentes e amigos para a missa
do 7?dia a ser realizada na Capela de San-
to Antônio de Lisboa, em Batista Campos,
às 18:00 horas do dia 8 de maio (segunda-
feira). Agradecem o comparecimento de to-
dos a esse ato de fé e piedade cristã.

DR. RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO
FALECIMENTO - ENTERRO - CONVITE

Raimundo Nonato da Silva, Clara Maria Fer-
nandes da Silva, Regina Célia Silva da Costa,

esposo e filhos; Sônia Regina Fernandes da Sil-
va Banches e esposo; Cleide Regina da Silva

Imbiriba esposo e filhos; Cristina Regina da Sil-
va Leite esposo e filhos; Reinaldo César Fernan-
des da Silva; pais, irmãos, cunhados, sobrinhos,

primos e demais parentes, cumprem o doloroso dever de participar
o brusco falecimento de seu ente querido e convidam para o sepul-

lamento que se realizará, hoje (07.05.89) às 15 horas, saindo o fé-

retro da.capela Mortuária da Beneficente Portuguesa, para o cemitério
Recanto da Saudade.

Antecipadamente agradecem a todos os que comparecerem a

esse ato de fé e piedade cristã.

ENG. AGR. MARIA RUTH DE
OLIVEIRA COSTA

AGRADECIMENTO
Em nome da família, esposo e na condição de irmão, agradecemos

a todas as pessoas quo prestaram solidariedade das mais variadas for-
mas com suas palavras de conforto, fé e carinho quando do impasse ocor-
rido com nossa irmã RUTH e que culminou com seu óbito ocorrido em
05.05.89.

Sem desmerecer os demais, queremos agradecer ao cel. Alacid Nu-
nes e esposa pela maneira com que se houveram na fase inicial do pro-
blema; ao corpo clínico do Unicor, em especial sua médica particular dra.
Forfunata; à centena de irmãos doadores de sangue que estenderam a
mão por um irmão, fazendo o bem sem olhar a quem; ao pessoal da Fre-
feitura com destaque ao prefeito Sahid Xerfan, que pessoalmente colocou-
se à disposição do família para a solução de quaisquer problemas e ain-
do a todos nossos vizinhos, aos colegas do Banco do Brasil, Celpa, Im-

prensa Oficial, parentes e amigos em geral.
Agradecemos a todos dizendo que a grande resposta será a recom-

pensa divina.

PROF. DR.
HERMÍNIO PESSOA

Epílogo de Campos, Mariana Campos, filhos e ne-
tos, convidam para a missa do 7?dia de falecimento do
seu querido irmão, cunhado e tio, a ser realizada na ca-

pela de Santo Antonio de Lisboa, às 18 horas do dia 8
de maio (segunda-feira).

Agradecemos o compareoimenta • .!..¦ .íim..í,:

MANUEL VICTOR CONSTANTE PORTELA
MISSA DO 7-° DIA — CONVITE

Raimundo de Paula Vilhena Portela, Ana Julia
Vilhena Portela e Suzanne de Vilhena Constante
Portela convidam os amigos e parentes para assis-
tirem a Missa do 7° Dia, que será realizada às
18:30 h de amanhã, dia 08/05/89 (2a feira) na
Igreja do Rosário da Campina. Antecipadamente
agradecem a todos que comparecerem.

MANUEL VICTOR
CONSTANTE PORTELA

Missa do 7? Dia — Convite
A família daquele que em vida se chamou Manuel

Vidor Constante Portela, com profunda saudade convi-
dam os demais parentes e amigos para a missa do 7?dia
de falecimento deste ente querido, a realizar-se na próxi-
ma segunda-feira dia 08/05/89 na Igreja do Rosário da
Campina, às 18:30 hs.

Antecipadamente agradecem pelo comparecimento
a esse ato de fé e piedade cristã.

T

MANUEL VICTOR
CONSTANTE PORTELA
PARTICIPAÇÃO-MISSA-CONVITE

A diretoria da BENEMÉRITA SOCIEDADE
PORTUGUESA BENEFICENTE DO PARÁ, cumpre
o dever de participar aos seus associados, benfei-
tores e demais amigos, o brusco falecimento de seu
Grande Benemérito e Presidente da Mesa de Assem-
bléia Geral, MANUEL VICTOR CONSTANTE POR-
TELA, ocorrido no passado dia 1?, convidando-os
para assistirem à SANTA MISSA do 7? Dia do seu
passamento, que pelo eterno descanso da alma do
saudoso extinto, mandará celebrar às 18:30 horas
de amanhã, 8 ae maio, na Igreja de Nossa Senho-
ra do Rosário, no Bairro da Campina.

Antecipadamente agradece a quantos partici-
parem deste ato de fé cristã.

Sindicalista acha que clima de
confronto vai continuar no ABC

r ARFRIO-INOX

Santo André (AE) — O clima de
guerra que envolveu policiais e mela-
lúrgicos de São Bernardo do Campo e
Diadema, anteontem, deve prosseguir
nas portas de fábricas. A previsão foi
feita ontem pelo presidente do Sindica-
to dos Metalúrgicos de São Bernardo do
Campo, Vicente Paulo da Silva, depois
de revelar que as montadoras de veí-
culos vão colocar policiais nas portas
das fábricas e cortar os ônibus de fre-
te dos operários na tentativa de evitar
novos confrontos. "Isso só vai piorar a
situação", disse, em coletiva a impren-
sa, antes do ato de protesto que reuniu
cerca de 300 pessoas no sindicato, con-
tra a violência policial praticada du-
rante passeata da categoria, que
resultou num saldo de 15 policiais feri-
dos e cinco trabalhadores baleados.

"Não vai ser fácil voltar ao traba-
lho sem um acordo que atenda as reais
necessidades nos trabalhadores. Nós
temos ainda muito gás e não gastamos
todo o chumbo", afirmou. Vicente não
confirmou, mas, segundo informações
que circulavam no sindicato, ele e o
coordenador do departamento meta-
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lúrgico da CUT, Helguiberto Navarro,
não teriam dormido em casa na ma-
drugada de anteontem para ontem, por
medida de segurança. O sindicalista
declarou ainda que não é intenção do
sindicato "pedir a cabeça" do coman-
dante da Polícia Militar no ABC, Alfre-
do Camargo Júnior, responsabilizado
pelas lideranças sindicais pelo confron-
to. "Não queremos culpar uma pessoa
apenas, mas solucionar de vez o proble-
ma da repressão contra os metalúrgi-
cos". O prefeito petista de São Bernardo
do Campo, entretanto, compareceu ao
ato para anunciar que vai lutar pelo
afastamento do comandante, assim co-
mo do major Davi Vargas, do sexto ba-
talhão, responsável pela área de
conflito.

O presidente nacional da Central
Única dos Trabalhadores, Jair Mene-
guelli, que cancelou uma viagem aos
EUA para acompanhar de perto a gre-
ve dos metalúrgicos e o problema da
repressão, disse que "neste país em vez
de se tratar a greve como um conflito
social, trata-se como um caso de poli-
cia". Meneguelli revelou ainda que pre-
tende reunir-se na segunda-feira com

,
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TABUADA
DA LOTO Oswald

de Souza

1 . OS MELHORES DUQUES DA LOTO

51-90
04-91
09-63
17-74

47-76
51-56
63-81

O duque 51-90 é o que mais saiu na Lolo. Foi sor-
teado sete vezes: nos concursos 117, 250, 396,485,
529, 551 e 556. Os demais duques do quadro aci-
ma saíram seis vezes. 41 duques já saíram cinco ve-
zes na Loto.

__¦• Há cinco concursos /J\
não sai dezena dü _rH

Dezenas de final 4
mais atrasadas:

04 14 24 34
04: não sai há 47 concursos
14: não sai há 34 concursos
24: não sai há 35 concursos
34: não sai há 29 concursos

3o DEZENAS COM DESEMPENHO NORMAL

ED _¦_¦_¦¦_¦¦_¦¦¦¦¦ ¦¦
¦É —¦_¦ ¦¦ _¦_¦_¦_—_— __

GD ¦_ __ _¦ ¦_———¦ ¦¦ ¦¦ tÊÊ

¦i E_ rso _¦_¦_¦ ____¦¦¦ Cs_
BM-BI—— —— H¦ —— _¦_¦—¦

4.
03
41

DEZENAS MAIS ATRASADAS DA SENA

05
47

12
49

03: não sai há 17 concursos
05: não sai há 21 concursos
12: não sai há 28 concursos
16: não sat há 19 concursos
41: não sai há 24 concursos
47: não sai há 18 concursos
49: não sai há 32 concursos
50: não sai há 22 concursos

Estas são as oito dezenas mais atrasadas da Sena.
Quatro delas estão localizadas na última fileira do
volante (41 a 50). Nenhuma dezena iniciada por
2 ou 3 está entre as mais atrasadas da Sena. O mes-
mo se pode dizer das dezenas de finais 4 e 8. Três
das mais atrasadas são dezenas iniciadas por 4 {41,
47 e 49).

2) o As dezenas iniciadas
por 4 saíram nos ctnco
últimos concurso da Sena. 4

Vinte dezenas estão com desempenho dentro da me-
dia na Loto, a maioria ímpar (são treze ímpares e
apenas sete dezenas pares). Nenhuma dezena de
final 4 está com desempenho dentro da média. Em
contrapartida, quatro aezenas de finais 1 e 3 estão
com atuação rigorosamente dentro da média, en-
tre elas a primeira dezena do volante (01).

Concurso n? 55: 42
Concurso n? 56: 42
Concurso n.° 57: 44, 46 e 48
Concurso n.° 58: 45
Concurso n? 59: 42 e 43

um grupo de empresários — ele não es-
pecificou de qual entidade patronal —
para discutir "uma política salarial
futura".

Feridos

Santo André (AE) — O operário
Eronildes Franco da Cruz, que preci-
sou ser operado por mais de quatro ho-
ras para extrair duas delas de revólver
do abdômen, deixou a UTI do hospital
São Bernardo ontem às 13 horas e nao
corre mais risco de vida. Ele foi um dos
cinco trabalhadores feridos no confli-
to entre metalúrgicos e policiais na
sexta-feira, e deverá permanecer sob
observação. Outro metalúrgico ferido,
Alexandre Lima, que teve uma bala
alojada na axila, foi transferido da en-
fermaria para um dos apartamentos do
hospital Assunção, sob a responsabili-
dade do Sindicato dos Metalúrgicos de
São Bernardo do Campo e Diadema.
Permanece também internado, em
bom estado, o operário Antônio Joa-
quim, atingido por um tiro na perna. Os
outros dois metalúrgicos feridos foram
dispensados.

Milhares vão
a protesto em

Volta Redonda
Volta Redonda (AE) —

Mesmo sem a presença de
personagens da vida políti-
ca nacional, milhares de
pessoas protestaram ontem
à tarde contra o atentando a
bomba que derrubou o mo-
numento que homenageia os
três metalúrgicos mortos
em novembro do ano passa-
do. O ato, denominado "SOS
Democracia", trouxe até
Volta Redonda representan-
te da Central Ünica dos Tra-
balhadores de todos os
Estados. Foi realizado ao Ia-
do dos escombros do memo-
rial 9 de novembro, na praça
Juarez Antunes. "Estamos
aqui para dizermos que não
temos medo, porgue se ti-
véssemos medo nao éramos
em nossa maioria metalúr-
gicos. A luta não tem volta.
E um caminho só de ida",
afirmou o presidente do Sin-
dicato dos Metalúrgicos.

16
50

40
FALTAM SAIR

41 47
na ,iu!,<',.<;

49

6* FILEIRA DO VOLANTE DE PIOR DESEMPE-
NHO NA SENA (SAIU 62 VEZES)

ED [42] rjÉ ü4] [45]

f46l [47] [48] [49] [5ÕJ
Desempenho das dezenas,

em ordem decrescente:

42 e 48: saíram 9 vezes
46: saiu 8 vezes
43, 45 e 50: saíram 7 vezes
44 e 47: saíram 5 vezes
41: saiu 3 vezes
49: saiu 2 vezes

Embora, em conjunto, estejam em último lugar, seis
das dezenas da última fileira do volante aa Sena
estão com desempenho dentro ou acima da média.
As dezenas 42 e 48 até então são vice-líderes da
Sena. A última fileira é muito prejudicada pelo pós-
simo desempenho das dezenas 41 e 49, esta a de
pior desempenho na Sena

©ÍIÍlIRVACÕES
B o Há cinco concursos estão sendo sorteadas dezenas iniciadas por 0 na Loto.

_£• Em dez concursos ninguém acertou as três senas. A acumulação das três senas tem acontecido,
portanlo, em média, uma vez a cada seis concurso.

*_$o Os sorteios da Loto e da Sena deverão ser reiniciados esta semana, segundo informações da
Caixa Econômica. O próximo concurso da Loto será o de número 610 e da Sena o de número
60.

FIM DE SUA OBESIDADE
Tratamento à base de cola-

geno, emagrece, restaura os te-
cídos flácidos e celulite,

j conseqüentemente ajuda no re-
juveViescimento. Trator'forte
225-3087 dias úteis. Trav. Ben-

' jamin Constant 1122, lojr 4, en-
Ire Nazaré 8 José Malchor.

CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL Poupe na Caixa
Bb-Bh

DISSERTAÇÃO
A REDAÇÃO DO
VESTIBULAR

EDETODOS OS
CONCURSOS

Luiz Otávio Monteiro de Murais

DISSERTAÇÃO
DE TODOS OS CONCURSOS

mm _ . <__w«i

MARIA MAIA PARAENSE
"MARITA"

Dival, Durval, Oscar, David, Dorival, Dahil, Dalberto, Dul-
ce, Dirce, genro, noras, netos e bisnetos, ainda imersos na pro-
funda dor pelo seu falecimento, agradecem comovidos as
manifestações de conforto e solidariedade dos parentes, amigos
e da família leonística e convidam para a missa do 7° dia, a ser
realizada na Igreja de Santo Antônio de Lisboa (Centrão), à trav.
São Miguel c/Padre Eutiquio, às 18:30 hs, do dia 07 de maio

(hoje).

m
CLASSIFICADOS DE

OUBBRML
Fone: 222-0133

Opções rle linguagem
dissertiva, exeicicios

e teoiias para quem
se prepara para os exames
vestibulares e concursos.

irai os bons
AUTORES
ESTÃO
AQUI.

Trav. Rui Barbosa 726 - Fone 2250355
Nas bancas e livrarias,

ou pelo reembolso postal

INDUSTRIAL
9 ftffnfHHff ME

Tudo que você imaginar
cm aço inox, com alta qua-
lidade c baixos custos.

Rua Gaspar Viana, 1239
Fone: (091) 241-4735/222-7788 e (91)1579

l=ll
I
I
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ARMAZÉM SÃO LUIZ
Av. Portugal 271 ¦ Fone: 222-2057

PROMOÇÕES
Estojos p/presente da Mamãe rJe. NCz$ i.50 a 4.50Colônia Alfazema de 118 Ml NCz? 2.30Colônia Contouré de IOOíi.1 NCz? 2.30Caneta Kilométrica cx. c/30 unidades.... NCzj 2.50Caneta Bic Giro/Cristal cx, c/50 unidades NCz? 5.00Copo descartável p/café, (cento) NCz? 0.25Algodão de 1? qualidade (kl) NCzj 6.50Mamadeira de plástico (dúzia) NCz? 3.00Balão n? 4, Pacote c/25 unidades NCz? 1.00
Anador cx. c/200 comprimidos NCzj 6.00Meracilina cx. c/250 compiimidos NCz? 9.00
Tetrex de 500mg cx. c/100 comprimidos.. NCz? 9.00
Coristina D cx. c/196 comprimidos NCz? 5.40Colestase cx. c/120 comprimidos NCz? 4.70

E muitos outros artigos

CONCURSO DE SELEÇÃO AO ESTAGIO
DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS

ENGENHEIRO^ DA AERONÁUTICA
A Primeira Seção do Estado-Maior do I COMAR, avisa

aos candidatos inscritos no Concurso de Seleção ao Estágio
de Adaptação de Oficiais Engenheiros da Aeronáutica, que
a concentração e as provas serão realizadas na Escola Ten
Rego Barros, Av. Júlio César S/N, obedecendo ao calendá-
rio abaixo:

DATA
09 Mai 89
10 Mai 89
11 Mai 89

HORA
0800hs
0800hs
0800hs

EXAME
Concentração Inicial
Português
E.P.B.
Prova Escrita da
Especialidade 12 Maio 89 0800hs

Os candidatos deverão estar no local das provas com uma
hora de antecedência, munidos de ficha de inscrição e com-

provante da taxa de pagamento.
(a) LUIZ FERNANDO GOUVEIA LIMEIRA — Maj AV

Chefe do A-1
LFGL/JTFB

ESCLARECIMENTO A

OS TRABALHADORES DA COSANPA, A BEM DA
VERDADE, TRAZ A PÚBLICO OS SEGUINTES FATOS:

1) Não há nenhuma decisão da categoria de paralisar
o abastecimento de água da cidade;

2) A informação de falta d'água é parte do esquema ter-
rorista e irresponsável da diretoria da COSANPA, que
tenta inutilmente |ogar a população contra as justas reivindi-
cações da categoria;

3) Como parte, ainda, deste esquema terrorista, o Sr. Ha.
roldo tem coagido os trabalhadores a assinar um documento
de convocação de volta humilhante ao trabalho. Este terro-
rismo é ilegal. O Sindicato processará a diretoria da CO.
SAN PA com base nos artigos 146 (constrangimento ilegal)
e 147 (ameaça) do código pendem vigor que prevê pena
de três meses a um ano de PRISÃO.

4) A GREVE não é precipitada. É público as várias ten-
tativas da categoria em negociar com a diretoria da empre-
sa. Esta tem se portado com total descaso e
incompetência ao ponto de não ir à reunião no dia 26/04
na DRT, onde a delegada do Trabalho e trabalhadores es-
peraram em vão a diretoria da COSANPA;

5) Não há intransigência do comando de greve. Todas
as decisões estão sendo tomadas em Assembléia Geral da
categoria.

6) Não procede a leviana acusação de que existe vio-
lência no piquete; pelo contrário, a adesão em massa dos tra-
balhadores à greve é fruto da violência da COSANPA no
pagamento de baixos salários (a partir de NCzS 58,00) e
da violência que são as péssimas condições de trabalho
que a empresa oferece;

7) A categoria está respaldada no art. 9.° da Constitui-
ção em vigor e no art. 5.° da medida provisória.

Art 9° É assegurado o direito de greve, compelindo aos
trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e
sobre os interesses que devam por meio dele defender.

Art 5? A participação em greve legal não rescinde o con-
trato de trabalho, nem extingue os direitos e deveres dele re-
sultantes.

8) São inúteis a mentira, a coação e o terroris-
mo da COSANPA. A categoria vai permanecer em greve até
que a EMPRESA atenda suas justas reivindicações e garanta
o pagamento dos dias parados e que nenhum trabalhador
seja punido.

SINDICATO DOS TRABALHADORES
NAS INDÚSTRIAS URBANAS

FEDERAÇÃO DE AGRICULTURA DO ESTADO DO PARÁ

CLODOMIR DE LIMA BEGOT
MISSA 30.° DIA

CONVITE
A Federação de Agricultura do Estado do Pará, es-

posa, filhos, netos, noras e genro, ainda imersos em pro-
funda dor pelo falecimento de seu ente querido, que em
vida se chamou CLODOMIR DE LIMA BEGOT, convidam
seus associados, parentes e amigos para a missa de 30.°
dia de seu falecimento que mandarão celebrar no dia 8
(amanhã) às 19:30 horas, na igreja de N. S. das Graças
— Cidade de Ananindeua.

Agradecem desde já a todos que comparecerem a
esse ato de fé cristã.

EXCURSÕES PARA I
FERIADO DE CORPUS CHRISTI

UVA,VINHO E FOLCLORE
(SUL DO BRASIL)

20 a 27/5
Chateai. L.ic.ive, esta

Você vai situada num castelo
subir as medieval, Você também
montanhas. vai admirar a
sem precisar impressionante Via Crucis
ouvir serm3o. pintada por Aldo Locatelli.
SSo 8 dias í vai comer churrasco a

pelos pampas com direito vontade, tchê!
a degustar vinhos especiais Essa excursüo sai
nas vinícolas Aurora semanalmente aos sábados.
Hotéis: Plaza Sao Rafael Laje de Pedra Alfred Palace

SAO LUlS,COM A BENÇÃO DO SENHOR,;
23 .1 28/5 Hotel Quatro Rodas .... g

FORTALEZA, COM A GRAÇA DE DEUS >
. 25 a 28/5 Hotel Praiano .•¦¦ >

MANAUS, AMÉM 25 a 28/5 Hotel Tropical .«...';

Você não vai precisar fazer o milagre da multiplicação g

•égkBRASlL turismo ltda>*
^^Rr|.EMBRATVR N.00046 00.413 Av. Pres. Vargas, 676 Fone: 224-3233

DECOLAGEM
TRANQÜILA

NA CASTUfi, A PAItTIR DO MOMENTO
EM QUE VOCÊ FAZ SUA RESERVA
DE VÔOS, DE SUA HOSPEDAGEM
OU LOCAÇÃO DE CARRO,
ATÉ O MOMENTO DE SEU
REGRESSO, VOCÊ PODERÁ
PICAR TRANQÜILO:
SUA VIAGEM TERÁ
SIDO A MELHOR
POSSÍVEL.

xpemmemttjeí
SENTIR A DIFERENÇA DO TRATAMENTO QUÊS

VOCÊ ESTA ACOSTUMADO A RECEBER POlC
Af E O ATENDIMENTO CORDIAL E

CARINHOSO QUE A TURMA DA CASTUR VAI'.
LHE DISPENSAR. E SEM QUE VOCP. '.'

TENHA A PAGAR "UM CENTAVO" A MAIS I
POR ISSO. E AINDA MAIS: g

FINANCIAMENTO EM ATÉ 10 MESES,
ACEITANDO-SE OS CARTÕES:

ÜINERS, CHEDICARD, AMERICAN
EXPRESS, ELO, NACIONAL,

OUROCARD E SOLIX).

earfy?
AV. GOV. JOSÉ v'
MALCIIÈB. :ia FONE:
:mjík . belêh nua
MAXIMINO PORPIM»,
iMt FONE: 721-217» -í
ASTWIIAl

- V f S :--í:*.í:;í7J.'- V: >í ff&W^^ 
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Presidentes latino-americanos
denunciam exploração da dívida

Manaus (AJP) — Os oito paíseslatino-americanos integrantes do
Pacto Amazônico denunciaram on-
tem os "sacrifícios intoleráveis" im-
postos a eles pela dívida externa e
;acusaram o mundo industrializado
de ser o principal responsável pela
destruição do meio ambiente mun-
dial com seus modelos de industria-
lização e consumo.

Após sua reunião de um dia, os
presidentes do Brasil, Equador, Pe-
ru, Venezuela, Colômbia, Guiana e
Suriname, além do ministro das Re-
lações Exteriores da Bolívia, divul-
garam a "Declaração da
Amazônia", cujos temas principais
são a soberania e a dívida externa.

Como reação conjunta às cri ti-
cas internacionais sobre a coloniza-
ção desordenada da maior selva
tropical do mundo, os países ama-
zônicos reafirmaram seu "direito so-
berano" de administrar livremente
seus recursos naturais "sem inge-
rências externas", embora com o
compromisso de conservar o meio-
ambiente.

Entretanto esclareceram, a pro-
teção e conservação do meio-
ambiente não podem ser obtidas
sem que se melhorem as "angus-
tiantes condições sociais e econômi-
cas que afligem nossos povos e que
são agravadas por um conjuntura
internacional cada vez mais
adversa".

A declaração denuncia "as gre-
ves características" da dívida exter-

na latino-americana de 400 bilhões
de dólares "que nos convertem em
exportadores de capital para os pai-
ses credores a custa de sacrifícios
intoleráveis para nossos povos". Os
presidentes reiteraram que "a dívi-
Sa não pode ser paga nas atuais con-
dições" e reclamaram o principio de"co-responsabilidade" em seu tra-
ta mento.

Os credores devem aceitar ter-
mos que permitam a recuperação
do crescimento econômico e desen-
volvimento em cada um dos países,"condição essencial para proteção,
conservação, aproveitamento e uti-
lização racional de nosso patrimô-
nio natural", disseram ainda os
presidentes da declaração.

Assinalaram mais, que as preo-
cupações manifestadas pelos países
desenvolvidos com relação a des-
truição da Amazônia deveriam se
traduzir em medidas de cooperação
financeira e tecnológica. Segundo a
declaração, é hora de os países ri-
cos fazerem algo com suas preocu-
pações ecológicas, "pois a principal
causa da deterioração do meio-
ambiente no mundo é o modelo de
industrialização e consumo, assim
como o desperdício, nos países de-
senvolvidos".

Os presidentes da região, que se
reuniram pela primeira vez desde a
criação do Pacto Amazônico em
1978, resolveram que futuramente
vão se reunir anualmente "para for-
talecer a cooperação, integração e

solidariedade na América Latina".
O encontro foi aproveitado pelos

participantes para fazer duras cri-
ticas ao que o presidente José Sar-
ney qualificou de "tentativa de
internacionalizar" a Amazônia. Sar-
ney disse que desde o início da con-
figuração política da América do
Sul a Amazônia foi alvo "da ambi-
ção e cobiça mundiais".

O presidente da Venezuela, Car-
los Andrés Perez disse que "não
queremos, não podemos nos condu-
zir com arrogâncias nacionalistas
mas também não podemos aceitar
que nos queiram impor critérios que
atentam contra o direito ao desen-
volvimento. Pretender que nossos
países não têm capacidade para a
administração da política ambien-
tal é um evidente menosprezo a res-
ponsabilidade que sabemos exer-
cer", disse Perez.

Embora não tenha sido mencio-
nado na declaração, a maioria dos
presidentes rejeitou a possibilidade
de converter parte da dívida exter-
na de seus países em investimentos
em projetos de conservação do
meio-ambiente, como fazem, limita-
damente, Bolívia e Equador.

Contudo, foi incluído um para-
grafo segundo o qual se aceitaria a
cooperação de países e organizações
internacionais para projetos e pro-
gramas nacionais e regionais, que
os países latino-americanos deci-
dam adotar "livremente e sem im-
posições externas".

Declaração pede parlamento amazônico
Manaus (RadiobnSs) — Os presidentes dos países mem-

bros do Tratado de Cooperação Amazônica (Brasil, Equa-
dor, Peru, Venezuela, Colômbia, Guiana, Suriname e
Bolívia) assinaram ontem a Declaração da Amazônia. No
documento, os signatários manifestaram-se conscientes da

j importância de proteger o patrimônio cultural,, econômico
e ecológico da região, reiterando que o patrimônio amazô-
nico dever ser conservado por meio da utilização racional
dos seus recursos em benefício das gerações atuais e futu-

- ras. No mesmo documento, os oito países integrantes do tra-
tado reafirmam seu direito soberano de cada um
administrar livremente seus recursos naturais e reconhe-
cem que a defesa do meio ambiente requer o estudo de me-
didas bilaterais e regionais como meio de prevenir acidentes
que causem contaminação. No final da declaração, os oito

Í>residentes 
apoiam "com satisfação" a iniciativa dos par-amentares dos países membros destinada à criação do Par-

lamento Amazônico.
O documento é o seguinte, na íntegra:
Os presidentes dos países membros do Tratado de Co-

operação Amazônica, reunidos em Manaus no dia seis de
maio de 1989 com o propósito de realizar uma reflexão con—
junta sobre seus interesses comuns na região amazônica
e, em particular, sobre o futuro da cooperação para o de-
senvolvimento e a proteção do patrimônio de seus respec-
tivos territórios amazônicos, adotamos a seguinte:

Declaração da Amazônia

1. No espírito de amizade e de entendimento que ani-
ma o nosso diálogo fraterno, afirmamos a disposição de dar
todo impulso político ao esforço de concentração que nos-
sos governos vêm empreendendo no marco do Tratado de
Cooperação Amazônica, assinado em 3 de julho de 1978, e
também marco de suas relações bilaterais, com vistas a pro-
mover a cooperação entre nossos países em todas as áreas
de interesse comum para o desenvolvimento sustentável da
região amazônica. Nesse sentido, comprometendo-nos a dar
impulso ao cumprimento das decisões contidas na Decla-
ração de São Francisco de Quito, adotada por nossos mi-
nistros de Relações Exteriores em 7 de março de 1989.

2. Conscientes da importância de proteger o patrimô-
nio cultural, econômico e ecológico de nossas regiões ama-
zônicas e da necessidade de mobilizar esse potencial em
proveito do desenvolvimento econômico e social de nossos
povos, reiteramos que o patrimônio amazônico deve ser con-
servado por meio da utilização racional dos recursos da re-
gião, para que as gerações atuais e futuras possam usufruir
os benefícios desse legado da natureza.

3. Expressamos o nosso apoio às recém-criadas Comis-
soes Especiais do Meio Ambiente e de assuntos indígenas,
destinadas a formentar o desenvolvimento, conservar os re-
cursos naturais, o meio ambiente e as respectivas popula-
ções amazônicas, e reiteramos o pleno respeito ao direito
que assiste às populações indígenas dos territórios amazô-
nicos de que sejam adotadas todas as medidas conducen-
tes à manutenção e preservação da integridade dos grupos
humanos, suas culturas e do seu "habitat" ecológico, no
exercício do direito inerente à soberania de cada Estado.
Reiteramos, igualmente, nosso apoio a ações que conduzam
ao fortalecimento da estrutura institucional do Tratado de
Cooperação Amazônica, de acordo com o preconizado na
Declaração de São Francisco de Quito.

4. Reafirmamos o direito soberano de cada país de ad-
ministrar livremente seus recursos naturais, tendo presentea necessidade de promover o desenvolvimento econômico
e social de seu povo e a adequada conservação do meio am-
biente. No exercício da responsabilidade soberana de defi-
nir as melhores formas de aproveitar e conservar essas
riquezas, e em complementação aos nossos esforços nacio-
nais e à cooperação entre nossos países, manifestamos nos-
so disposição de acolher a cooperação de países de outras
regiões do mundo e de organizações internacional que pos-sam contribuir para a implementação dos projetos e pro-
gramas nacionais e regionais que decidamos adotar
livremente e sem imposições externas, de acordo com as
prioridades de nossos governos.

5. Reconhecemos que a defesa de nosso meio ambien-
te requer o estudo de medidas, bilaterais e regionais, para
prevenir acidentes que causem contaminação e lidar com
suas conseqüências.

6. Assinalamos que a proteção e a conservação do meio
ambiente na região, um dos objetivos essenciais do Trata-
do de Cooperação Amazônica, a que cada um de nossos pai-
ses está f irmente dedicado, não podem ser alcançadas sem
a melhoria das angustiantes condições sociais e econômi-
cas que afligem nossos povos e que são agravadas por uma
conjuntura internacional cada vez mais adversa.

7. Denunciamos as graves características da dívida ex-
terna e de seu serviço, que nos convertem em exportado-
res líquidos de capital para os países credores, às custas
de sacrifícios intoleráveis para nossos povos. Reiteramos
que a dívida não se pode pagar nas atuais condições e cir-
cunstâncias, e que seu tratamento se deve basear no prin-
cípio da co-responsabilidade, em termos que permitam a
retomada do processo de crescimento econômico e desen-
volvimento em cada um de nossos países, condição essen-
ciai para a proteção, conservação, aproveitamento e
utilização racional do nosso patrimônio natural.

8. Ressaltamos a necessidade de que as preocupações
expressas nos países altamente desenvolvidos com relação
à conservação do meio ambiente amazônico se traduzem
em medidas de cooperação nos planos financeiro e tecno-
lógico. Defendemos o estabelecimento de novos fluxos de
recursos, em termos adicionais e concessionais, para pro-
jetos voltados para a proteção ambiental em nossos países,inclusive no que diz respeito à pesquisa cientifica pura e
aplicada, e objetamos a tentativa de impor condicionalida-
des na alocação de recursos internacionais para o desen-
volvimento. Esperamos ver a criação de condições que
permitam o livre acesso ao conhecimento científico e às tec-
nologias não-poluentes ou destinadas à proteção ambien-
tal e rechaçamos tentativas de obter lucro comercial
invocando legítimas preocupações ecológicas. Fundamenta
essa percepção, sobretudo, o fato de que a principal causa
da deterioração do meio ambiente em nível mundial são os
modelos de industrialização e consumo, a assim como o des-
perdício nos países desenvolvidos.

9. Conscientes dos riscos globais que representa para
vida e a qualidade do meio ambiente a existência de armas
nucleares e de outras armas de destruição em massa e preo-cupados em preservar nossa região de tais ameaças, rea-
firmamos os compromissos de nossos países de utilizar a
energia nuclear exclusivamente para fins pacíficos e ins-
tamos os países possuidores de armas nucleares a cessar
imediatamente os testes de armas e a promover a elimina-
ção progressiva de seus arsenais. Repudiamos igualmente
o depósito de resíduos radioativos e outros resíduos tóxicos
que comprometam os ecossistemas na região amazônica.
Manifestamos a necessidade de que sejam adotadas as me-
didas adequadas para reduzir os riscos de contaminação
ambiental na utilização pacífica da energia nuclear. Expres-
samos também nosso apoio aos objetivos e propósitos do
tratado para a proscrição de armas nucleares na América
Latina.

10. Convencidos da necessidade de intensificar o pro-cesso de consulta e diálogo entre nossos países sobre todos
os assuntos relativos ao desenvolvimento da região ama-
zônica, inclusive os previstos no Tratado de Cooperação
Amazônica, e seguros de que nossa cooperação fortalece
e integra a solidariedade na América Latina, afirmamos
nossa decisão de conjugar esforços num empreendimento
conjunto, vigoroso e pioneiro para assegurar um futuro de
paz, de cooperação e de prosperidade para as nações da re-
gião amazônica. Para tanto, decidimos passar a reunir-nos
anualmente.

Pelo governo do Brasil, José Sarney; pelo governo do
Equador, Rodrigo Borja; pelo governo do Peru, Alan Gar-
cia Perez; pelo governo da Venezuela, Carlos Andrés Pe-
rez; pelo governo da Colômbia. Virgílio Barco; pelo governo
da Guiana, Hugh Desmond Hoyte; pelo governo do Surina-
me, RamsewaR Shankar; pelo governo da Bolívia, Valen-
tin Abecia Baldivieso.
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A UNESPA vem comunicar à sociedade que, em virtude

da paralisação das atividades de ensino ocorridas, obediente
à Constituição Federal vigente, já ingressou perante a Justiça
do Trabalho, visando à solução da lide.

Possuindo um Curso de Direito, reconhecidamente qualita-
tivo pela comunidade, não poderia enveredar por outro cami-
nho senão o da confiança na Justiça.

Por isso mesmo, a União de Ensino Superior do Pará, cons-
ciente de que a proteção jurisdicional a todos beneficia, vem
convidar seus professores de boa vontade à retomada de suas
atividades, no aguardo da melhor decisão que a própria Justi-
ça vier a adotar, a qual, desde já, se compromete a acatar.

O convite que é feito aos senhores professores é igualmen-
te formulado aos senhores alunos, no sentido de que voltem à
UNESPA à regularidade de suas atividades, característica que
a marca no seio da comunidade paraense, a qual deve servir.

Belém, 5 de maio de 1989.
a) Conselho Diretor

Aumento
exagerado

foi suspenso
Campos (AJB) — Macaco

que nunca comeu melado
quando come se lambuza.
Nunca um velho ditado foi
tão preciso como agora no
caso em que os 17 vereado-
res de Macaé, norte do Es-
tado do Rio, acabaram tendo
seus vencimentos suspensos
pela juíza Eliane de Souza
Alfradique, que não concor-
da com o aumento de 800%
que os vereadores se auto-
concederam e que elevou
seus salários de NCz| 300,00
para NCz 2 mil 700.

A revolta a populaçõo
macaense teve início tão lo-
go os 6 vereadores do PDT,
4 do PL, 3 do PTR, 3 do
PMDB e 1 do PTB assumi-
ram os cargos em janeiro ul-
timo. Uma das primeiras
medidas da nova Câmara
Municipal foi aumentar os
salários dos vereadores em
800%. A comunidade se re-
voltou e, através, da promo-tora Karla Maria Cruz
Carvalho, entrou com uma
ação popular na Justiça lo-
cal pedindo a suspensão do
aumento.

Repórter TO
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CURA
Uma senhora pobre do bairro do Jurunas,

vivendo uma união conjugai malsucedida, re-
solveu separar-se do marido. A separação, no
entanto, coincidiu em ser ela acometida de per-
tinaz febre e frio intenso, o que preocupou os
parentes da pobre senhora. Adeptos de uma seita •
protestante, seus vizinhos admitiram que ela
estava possessa do demônio (o que parece es-
tar na moda desde o interlocutor de Satã e se-
qliestrador no Rio Grande do Norte, Erivan)
devido suas últimas atitudes, mas poderiam
exorcizá-lo.

A veneranda senhora concordou e as ses-
soes se seguiram durante uma semana, mas,
ao invés de melhora, sua saúde piorava. Os pa-
rentes resolveram chamar um médico, que, fa-
cilmente e após alguns exames, concluiu que
a pobre senhora estava apenas com uma forte
crise de malária, logo debelada com medica-
ção apropriada.

Comentário, entre risos, de outro vizinho
não dado a práticas exorcistas: Satanás não
surgiu na Amazônia. Nem conhece o nosso po-
pular impaludismo...

PDS (I)
A exemplo do que está acontecendo com o PMDB

e o PFL, também o PDS está às voltas com ambigüi-
dades, incoerências e dissensões internas nesta fase inicial
de campanha para a sucessão presidencial. E, como
os outros dois, vai chegar fatalmente dividido à convenção
nacional que indicará o candidato do partido à suces-
são do presidente Sarney. Marcada para domingo, dia
14, a convenção será disputada por dois candidatos: o
ex-deputado Paulo Maluf e o atual prefeito de Floria-
nópolis, Espiridião Amin.

A delegação do Pará levará à convenção 16 votos.
Seus principais eleitores serão o senador Jarbas Pas-
sarinho, atual presidente nacional do partido, e o de-
putado federal Jorge Arbage, cada um com três votos.
Com dois, vão Gérson Peres, Osvaldo Melo e Ronaldo
Passarinho. E com um voto cada, participarão Fernando
Bahia, Kzan Lourenço, Oziel Carneiro e Baim Klautau.

Em situação bastante incômoda estão Jarbas Pas-
sarinho e seus seguidores. Indisposto com Maluf e Amin,
Jarbas prefere manter-se equidistante e se reservar para
futuras composições com candidatos de outros parti-
dos. Que tanto poderá ser Ulysses Guimarães quanto
Jânio Quadros.
PDS (II)

Jarbas Passarinho corre o risco, porém,
de ver atropelada por seus companheiros do
PDS a posição de neutralidade que ele gosta-
ria que prevalecesse na convenção, pelo me-
nos da parte da delegação paraense. Bem ao
s( a estilo, Paulo Maluf fez diversos contatos te-
lefônicos com convencionaisj)edessistas em Be-
lém e Brasilia, durante a ultima semana. E,
com seu notório poder de persuasão, aparen-
temente derrubou resistências, conquistando
novas e antigas adesões. "Maluf terá a maio-
ria dos votos paraenses", antevê um influente
líder do partido e fiel escudeiro do ex-governador
paulista desde sua frustrada incursão ao Co-
légio Eleitoral que, em 1984, elegeu Taneredo
Neves e José Sarney.

D
Sinal claro de rebeldia, por exemplo, está

partindo do deputado José Diogo, eleito para
o seu primeiro mandato em 1986 com a segun-
da maior votação do partido. Suplente de de-
legado, Diogo não poderá votar na convenção,
embora detenha hoje, segundo seus próprios
companheiros, a maior base eleitoral do PDS
no interior — tanto que, nas últimas eleições
municipais, ele ajudou a fazer 8 dos 18 prefei-
tos eleitos pelo partido.

Mesmo não votando, porém, Diogo já de-
cidiu: ele vai à convenção. E — dizem — vai
fazer campanha para Maluf.

SENNA
Ayrton Senna está largando na pole, hoje, em Mô-

naco. É a terceira pole neste ano e a 32? em sua car-
reira na Formula Um. Precisa de mais uma para se igualar
ao recorde de Jim Clarck, o que fatalmente, para os en-
tendidos, acontecerá e será superado nesta temporada.

Como sempre, Senna tem logo atrás o francês Alain
Prost, correndo, hoje, com dupla motivação: a animo-
sidade com Senna, que já está em alto grau mal come-
çou o circo, e a situação especial de poder se tornar "Mr.
Mônaco", com cinco vitórias nesse circuito.

Gugelmin está na 7? fila e Piquet, na 10? Roberto
Moreno conseguiu ficar na última fila e pela primeira
vez vai aparecer na tela da TV Liberal, que transmite
diretamente de Mônaco, às 10:30 da manhã.

FUNCIONALISMO

Teve grande repercussão o discurso que o
vereador Augusto Teixeira, do PTB, pronunciou
na Câmara Municipal para manifestar seu apoio
às medidas de correção de anomalias e ilega-
lidades que vieram da legislatura municipal
anterior, marcada pelos escândalos, mas, so-
bretudo, para advertir a atual Câmara que não
deve ignorar a situação de irregularidade em

?[ue 
ainda se encontra no que diz respeito ao

uncionalismo.
O vereador foi muito corajoso ao dizer que

a Câmara pode perfeitamente trabalhar com
bem menos da metade dos quase 700 funcio-
nários que ainda continuam no Legislativo da
cidade, contrariando a lei que limita em 20%
o número de celetistas, em relação ao efetivo
de funcionários estatutários, e a Constituição
Federal, que estabelece no máximo de 65% da
receita, as despesas com pessoal. A Câmara
ainda tem 317 funcionários estatutários e 353
celetistas. Quanto a estes, pela lei, não pode-
ria ter mais de 64.

D
Teixeira pede desculpas aos funcionários

excedentes, "expostos à ilegalidade por supostos
amigos que lhes deram uma falsa demonstração
de apreço", e mostra não ser coerente que uma
casa de leis venha funcionando ao arrepio da
própria lei.

O vereador adverte, finalmente, que a Câ-
mara tem até julho deste ano para se enqua-
drar na lei. Em julho deve viger a proibição
de demitir por causa da eleição de 15 de novembro.

PROGRAMA

O deputado Agostinho Linhares já está preparan-
do sua participação no programa político do PMB que
ocupará, para insatisfação do público noveleiro, uma
hora na televisão logo após o Jornal Nacional. Linha-
res já vai falar como candidato a vice-presidente da Re-
pública na chapa do professor Armando Corrêa da Silva,
professor de Ciência Política da USP.

Tal e qual como na campanha eleitoral, ele come-
cará a pregar a implantação de uma república muni-
cipalista no Brasil.

COMANDO

Trecho do Vade Mecum do bom grevista, da co-
luna de Millôr Fernandes, no "Jornal do Bra-
sil", tardiamente lida por um ex-combatente
desta última e ainda inacabada temporada de
greves no país:"P. É positivo fazer greve? / R. Se não há
outra alternativa./ P. Qual? / R. Outra greve.
Assim dizem os comandos de greve. / P. Vocês
apenas obedecem aos comandos? / R. São pro-
fissionais altamente especializados, pagos por
nós para nos dar ordens".

EM POUCAS LINHAS
Domingo de folga, mas de praias e pisei-

nas ameaçadas por um inverno que, para tutti
quanti, jamais foi tão longo como agora. *****
O arcebispo de São Paulo, dom Evaristo Arns, colocou
40 bispos à disposição da Assembléia Constituinte paulista,
para ajudarem na elaboração da nova Constituição do
Estado. ***** Aqui, nossos deputados preferem
ter 60 PMs em sua assessoria militar. ***** Lá, um
santo lobby. Aqui, segurança boa e de graça, para quem
já andaria pelos dez mil cruzados novos de subsídios.
***** Um simples registro na coluna suspendeu
o forró de fim de semana na cantina da Uni-
versidade Federal do Pará. O da sexta ante-
rior já tivera um fim melancólico, com animado
tiroteio. ***** Professores e alunos não escondiam
sua alegria pois os forrós vinham provocando cenas de
violência, além do que aumentavam, no fim de sema-
na, o número de furtos de bolsas e outroá objetos dos
universitários. ***** Parabéns, e muitos, está re-
cebendo Giorgio Falângola pela exposição de
trabalhos gráficos que o pai, Ugo, e ele já de-
ram ao Pará, nos 80 anos de funcionamento da
Gráfica Falângola. ***** A exposição se eviden-
cia pela qualidade dos impressos, inclusive dos mais
antigos, e por mostrar a clarividência dos Falângola
por terem preservado tanta coisa bonita que a sua grá-
fica já produziu. ***** O presidente Sarney man-
dou que o Ministério do Interior atenda à
exposição de motivos do Ministério da Fazen-
da sobre o serviço de abastecimento de água
de Cametá. ***** A Estrada de Ferro de Carajás teve
aumentado em 184,25% (530 mil toneladas) o movimento
de carga real que transportou no último semestre. O mo-
vimento de passageiros, na ferrovia, está aumentando
extraordinariamente: foram, no último trimestre, 108.599
passageiros contra 65.836 no trimestre anterior. *****
Mas quem acaba de viajar pelo trem de Cara-
jás diz haver necessidade de melhorar as con-
dições dentro dos vagões, oferecendo maior
conforto aos passageiros e evitando a super-
lotação, que já passou a ser uma característi-
ca desses trens, ainda que tenha sido a ferrovia
originariamente destinada ao transporte de mi-

nério. ***** o projeto de Lei Orgânica do SUDS foi
.violentamente criticado em artigo publicado no jornal
da classe médica, pelo dr. Antônio Celso Nassif, presi-
dente da Associação Médica Brasileira, que considera
ter sido o projeto elaborado por radicais, ultrapassan-
do os limites da estatização da medicina para chegar
a ser comunizante. ***** Já o presidente do Con-
selho Federal de Medicina defende o projeto
e até diz que tal projeto vai corrigir a Consti-
tuição. Como se isso fosse possível! ***** Será
realizado.em Belém, no período de 11 a 16 de junho, o
VI Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias.
Paralelamente vai acontecer o 2? Simpósio sobre Ar-
quitetura de Bibliotecas. ***** Para o simpósio vi-
rão a Belém expoentes da arquitetura nacional,
como Cláudio Mafra Mosqueira, da UFJF, Paulo
Zimbres, de Brasília, e José Galbinsky, da UnB.***** Está nas livrarias o livro "Vai de Cans", de Ola-
vo Guimarães Ferreira, Edições Cejup, que defende essa
grafia para o hoje Distrito de Belém. E n£ o Val-de-Cães.
***** Um leitor pede que o governador mande
aumentar, também, o vencimento dos funcio-
nários do DER. Segundo ele, todos se tornaram
funcionários públicos desde que o Departamento
foi encampado pela Secretaria de Transportes.
Mas o secretário não paga o aumento de 140%
para o pessoal de nível médio e de 180% para
o de nível superior. ***** Nesta hora de bombas
e explosões que tantos receios causam, noticiou-se queo sobrevivente do episódio famoso da bomba do Riocentro,
há nove anos, foi mais uma vez recusado para matrí-
cuia na Escola de Comando do Estado Maior do Exér-
cito. ***** É a terceira recusa em três anos. E
sem esse curso, o hoje major Wilson Luiz Cha-
ves Machado fica impedido de chegar ao ge-
neralato. ***** As inspirações do momento nacional:
um pai do Plano Cruzado diz que "o governo tem BTN
maneiras de dar o calote na dívida externa" enquanto,
desde sábado da semana passada, o poire voltou a ser
o trago predileto das rodas de Brasília. ***** Como nos
bons tempos do tríplice presidente. ***** Um
bom domingo para vocês.
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Exportadores de cacau vão
lutar contra decreto baiano

A Associação dos Exportadores de
Cacau do Pará está convocando os pro-
dutores da região, além de contactar
com a Comissão Executiva do Plano da
Lavoura Cacaueira (Ceplac) para uma
reunião que acontecera esta semana.
Na reunião será discutida a possibili-
dade de entrar na Justiça com um
mandado de segurança pedindo a revo-
gação do decreto do governo da Bahia,
publicado antes de 1987, que impede a
entrada em território baiano de cacau
da regiãq amazônica. Os exportadores
e produtores de cacau da Amazônia
vão tentar modificar, através do minis-
tro da Fazenda a Resolução n? 161 do
Conselho de Comércio Exterior (Con-
cex), que é subordinado ao ministério.

O presidente da associação, Pedro
Galvão, disse que essas serão as duas
tentativas para tentar reverter o qua-
dro de venda do cacau da Amazônia."Hoje, esse produto está sendo vendi-
do apenas para um fabricante da re-
gião, para o Espírito Santo que revende
para a Bahia e ainda, sendo comercia-
lizado por contrabandistas", afirmou
ele. Ele acrescentou que no caso do Es-
pírito Santo, os exportadores da região
poderiam estar lucrando com a venda
direta e dos contrabandistas, que com
a restrição da venda oficial, através do
contrabando, está sendo exportado o
cacau.

A associação está contactando
com a bancada paraense e a Secreta-
ria de Indústria, Comércio e Mineração
para que compareçam à reunião e re-
forcem o grupo. Pedro Galvão disse que
nessa ocasião será elaborado um docu-
mento tipo "SOS para o cacau da Ama-
zônia" e entregue a várias instâncias
do governo. No documento vai constar
um pedido de modificação do conteú-
do adotado na tipificação do cacau da
Amazônia.

"Nós sentimos que o produto vai fi-
car com um encalhe èm seu estoque ou
se sujeitar à venda em valores muito
baixos devido os termos da Resolução
n? 161 do Concex", disse o presidente da
associação, Pedro José Galvão. Com
relação ao decreto baiano, ele diz que
é inconstitucional pois proibe a ida e
vinda de mercadoria em território na-
cional.

Conforme dados de pesquisa feita
pela associação, foi divulgado que em
1983, a região amazônica exportou US$
7 milhões e 500 mil. Em 1987, US$ 4 mi-
lhões. Em 1988, não atingiu os US$ 2 mi-
lhões e numa previsão da associação,
este ano, a exportação não chegará
nem a US$ 1 milhão. "Através desses
dados, podemos dizer que o decreto
baiano vem prejudicando a comercia-
lização do cacau da Amazônia, desde
quando entrou em vigor. Uma região
que no passado chegou a exportar US$
10 milhões, hoje não vai atingir nem
US$ 1 milhão, numa época em que a
produção vem crescendo considera-
velmente.

Na opinião de Pedro Galvão, o de-
creto só foi feito porque os baianos es-
tão preocupados hoje " com o
crescimento de produção de cacau e da
capacidade comercial em ocupar ai-
guns espaços do mercado interna-
cional.

Crescimento
Pedro Galvão mostrou que a área

ocupada com plantação de cacau no
Pará, aumentou nada menos do que
10.000%, em pouco mais de 10 anos. Em
1975, havia 435 hectares. Em 1987, o nú-
mero ultrapassou os 45.000 hectares.
São dados oficiais da Comissão Execu-
tiva do Plano da Lavoura Cacaueira
(Ceplac) e da associação, que mostram
o aumento da área e da produção.

Embora trabalhem normalmente, os operadores de subestações participaram, ontem, da avalia-
ção da greve

Grevistas dizem que a
Cosanpa está mentindo

Incentivo ao chocolate caseiro
Aumentar o consumo brasileiro de

chocolate, cacau e amêndoas, a fim de me-
lhorar o nível alimentar da população e¦criar um mercado interno cativo para os
produtos são os objetivos de um convênio
de incentivo à produção de chocolates ca-
seiros, que pretende formular uma política
de apoio às pequenas e médias unidades de
produção, industrialização e comercializa-
ção do cacau e cupuaçu.

O convênio foi firmado através das se-
cretarias de Estado de Indústria, Comer-
cio e Mineração (Seicom) e de Agricultura
(Sagri) com a Comissão Executiva do Pia-
no da Lavoura Cacaueira (Ceplac), Em-
presa de Assistência Técnica e Extensão
Rural (Emater/Pa), Centro de ApoioáPe-
quena e Média Empresa (Ceag/Pa) e Fun-
dação Legião Brasileira de Assistência

(LBA). As unidades-piloto selecionadas
para o lançamento do programa são as ci-"dades de Brasil Novo, Cametá e Tome-
Açu.

Com a finalidade de definir estraté-
gias de ação, os técnicos Angela Maria
Soares e João Marcelino Silva (Ceage),
Ronaldo Lúcio Andrade e Ruth Simone Pi-
na (LBA), Graça Maria Corteletti (Ema-
ter) e Maurício Sullivan Guedes, José Ma-
ria Braz e Rubens Pereira (Ceplac), for-
mularam um projeto de trabalho a ser dis-
cutido com as comunidades envolvidas,
prefeituras e técnicos locais, além de se in-
tegrarem com a comissão responsável pe-lo Programa de Expansão de Consumo de

. Cacau (Pecca)x coordenado pelo secreta-
rio geral da Ceplac, Joaquim Cardoso
Filho.

"A diretoria da Cosanpa
está mentindo". A afirmação,
feita pelo presidente do Sindi-
cato dos Urbanitários, Evan-
dro Rodrigues, dizia respeito à
notícia de que a greve dos fun-
cionários da empresa poderia
implicar na falta de água em
Belém. Segundo ele, essa pos-
sibilidade está totalmente
afastada — pelo menos duran-
te o final de semana —, ao con-
trário do que disse o presidente
da Cosanpa, Haroldo Teixeira
de Araújo. Os operadores de
subestação, responsáveis pela
execução dos serviços de bom-
beamento e tratamento de
água, continuam trabalhando
normalmente, mas estiveram
reunidos em assembléia du-
rante a manhã de ontem, na se-
de do Sindicato dos Urbanitá-
rios, para uma avaliação sobre
o andamento das negociações e
deliberação acerca dos rumos
do movimento a partir de
amanhã.

Segundo Evandro Rodri-
gues, a diretoria da Cosanpa
está radicalizando". Ele disse
ainda ser intenção da dire oria
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Evandro Rodrigues
da empresa, diante de suas re-
centes declarações à impren-
sa, jogar a população de Belém
contra os grevistas, por tentar
transmitir a idéia de que a pa-ralisação comprometerá o
abastecimento de água:

"Qualquer eventual falta de
água que aconteça em Belém
durante o fim de semana não
será culpa dos grevistas". O
presidente do Sindicato acres-
centou que, diante da postura
adotada pela Cosanpa, a res-
posta da categoria será a radi-
calização do movimento. As
notícias que dão conta das
agressões de "piqueteiros"
contra os funcionários que que-
rem trabalhar, segundo ele,
também são falsas. "Isso é
mais uma farsa da Cosanpa",
enfatizou. "Farsa"

Conforme o presidente do
Sindicato, também não é ver-
dade que o motorista Nelson de
Assis da Silva tenha sido agre-
dido por grevistas anieontem,
ao tentar entrar na subestação
do Utinga. O que aconteceu —
afirmou — foi justamente o
contrário: o funcionário da Co-
sanpa dirigiu-se ao local com a
intenção de provocar os grevis-
tas. Na ocasião, alegando estar
sendo impedido de trabalhar
pela presença de piqueteiros
na porta da subestação, ele

acabou empurrando e çhútan-
do um membro dá diretoria do
Sindicato, disso. De acordo
com ele, o fato "mais interes- ,
sante" é que o motorista foi até
o escritório central da Cosanpa
dirigindo um automóvel e, em
seguida, saiu do locaJ "todo en-
faixado", na tentativa de ca-
racterizar uma agressão.

Ainda ontem a empresa
providenciou reforço policial
na frente do escritório central
da Cosanpa, argumentando
que dois ônibus cheios de fun-
cionários estariam chegando
da subestação do Utinga sim-
plesmente para 

"depredar" o
escritório. Nossas manifesta-
ções sempre foram pacíficas",
salientou. A ameaça de demis-
soes de funcionários por justa
causa, caso não seja atendida a
convocação de retorno ao tra-
balho feita pela diretoria da
empresa — que alega
fundamentar-se no disposto na
medida provisória n° 50 —, foi
considerada por Evandro Ro-
drigues como outra"radicali-
zação" da Cosanpa."Conhecemos muito bem a
medida provisória n° 50", sa- ¦
lientou. Era sua opinião, a dire-
toria da empresa não tem co-
nhecimento do dispositivo le-
gal, que n<?o está sendo violado
pela greve dos funcionários da
Cosanpa. De acordo com ele,
com a organização de um co-
mando de greve para assumir
o controle do sistema de bom-
beamento e tratamento de
água o Sindicato dos Urbanitá-
rios não está infringindo a me-
dida. "A ameaça de demissões
em virtude da greve demons-
tra o desconhecimento da pró-
pria Constituição por parte da
Cosanpa".

Evandro Rodrigues disse
ainda que as negociações entre
a entidade sindical e a direto-
ria da Cosanpa não têm avan-
çado. A contraproposta de rea-
juste salarial variando entre
50,52% e 110.73% apresentada •
pela empresa não chega a be-
neficiar nem cerca de 200 fun-
cionários, afirmou. Aproxima-
damente 40% dos servidores da '

(Cosanpa percebe salários infe-
riores a NCz$ 100,00, garantiu. ,
Com relação às questões so-
ciais, também não há avanços,
disse. Segundo ele, até a reu-
nião de negociação com repre- '<
sentantes do Sindicato, marca-
da para as 16 horas de anteon-
tem, acabou sendo cancelada
pela diretoria da Cosanpa. "Is-
so demonstra que a Cosanpa
ainda não tem ama resposta
para o movimento".

Agora, o vídeo para simples mortais.
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Novo Videocassette Philco-Hitachi com Informações na Tela.
A tecnologia Philco-Hitachi acaba de resolver o problema de
mais de 90% dos compradores de videocassette. Gente como
eu e você, que tem dificuldade de programar vídeos comuns.
Com o novo Videocassette PVC-5000, basta apertar a tecla

PROG no controle remoto e imediatamente
todas as informações que você precisa apa-
recém em português, escritas na tela. E você
pode programar gravações pelo período de
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1 ano. São 365 dias de programas para você escolher e gravar.Para mostrar como o novo Videocassette PVC-5000 é avança-
do no.tempo, você até controla o relógio do vídeo no contro-
lc remoto. E para facilitar mais a sua vida, ó PVC-5000 tem
controle remoto unificado de TV e Vídeo Philco-Hitachi. E
mais: HQ (High Quality), que garante melhor qualidade de
imagem, Auto Power-On, que liga automaticamente o vídeo
quando colocada uma fita, e 1 ano de garantia total. Vá até

PHILCO - HITACHI

o revendedor Philco-Hitachi mais próximo para ver o novo
Videocassette PVC-5000. E prepare-se para grandes emoções.
Sem complicações.

PHILCO HITACHI
TODA EMOÇÃO DO MUNDO EM SUAS MÃOS.

Y. YAMADA MKSBl.A CASAS PERNAMBUCANAS
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As lojas ainda não registraram aumentos significativos no volume de vendas

Proximidade do Dia das
Mães não aquece as vendas

O movimento e o volume de vendas no' comércio de Belém foi considerado baixo
na semana que antecede a do Dia das
Mães. Gerentes de lojas e os próprios con-
sumidores consideram que os planos eco-
nômicos do governo federal contribuíram
bastante para a diminuição das vendas em
relação aos anos anteriores, principalmen-

.te o passado. "Em 1988 pelo menos a pro-"gressãodos 
salários acompanhava de per-

to a inflação, mas este ano o salário está
muito aquém do poder aquisitivo dos con-
sumidores", disse Cícero Menezes, geren-
te geral da loja Visão-João Alfredo. Jefer-
son Carrera, gerente geral da Y.Yamada
da rua Manoel Barata, tem opinião dife-
rente. Para ele, a greve dos bancários pro-

, vocou a queda nas vendas, cujo volume
. "pode aumentar a partir desta segunda-
.feira, quando realmente entraremos na se-
.mana do Dia das Mães".

Cícero Menezes foi mais além, afir-
mando que a queda dos rendimentos da
poupança e das aplicações monetárias, co-
mo o overnight, contribuíram até certo

ponto para que o movimento nas vendas
não fosse mais fraco este ano. "Após as
medidas, os consumidores tiraram seus
rendimentos das aplicações e emprega-
ram nas compras", disse o gerente.

Os artigos mais_procurados nas lojas
de departamentos sao peças do vestuário
feminino, além de eletroportáteis, como
rádios e gravadores, e utilidades domésti-
cas. As lojas vêm incentivando as vendas
através de campanhas de promoção, com
descontos em torno de 25 a 50%, inclusive
para eletrodomésticos, nas vendas à vista.
Os administradores das lojas, contudo, são
da opinião que "o movimento deste ano
não será nem sombra do que foi em 1988".

O consumidor, por outro lado, faz de
tudo para comprar nem que seja uma lem-
branca para o Dia das Mães. "Para quem
tem mãe vale a pena fazer um esforço",
frisou Maria da Graça Bittar, 27, comer-
ciaria. O esforço inclui a caminhada:"Procuro sempre as lojas que fazem pro-
moção", disse Helena Vilhena, outra
consumidora.

Cpatu comemorou os 50 anos
de pesquisa agropecuária

O Centro de Pesquisa Agropecuária do
Trópico Ümido (Cpatu) comemorou na
quinta-feira os 50 anos de pesquisa agrope-
cuária na Amazônia. O Cpatu é o órgão da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária (Embrapa) que tem por finalidade
estudar as influências do ecossistema so—
bre a agricultura, fornecenr i pesquisa bá-
sica para o seu desenvolvimento, a fim de
gerar tecnologias que permitam o aprovei-
tamento dos recursos aturais disponíveis
para uso agrícola.

A comemoração incluiu manhã de la-
zer para os funcionários da Embrapa, in-
cluindo a Uepae, Unidade de Execução de
Pesquisa de Âmbito Estadual, outra uni-
dade da Embrapa. As 15 horas foi feita
uma palestra retrospectiva dos 50 anos de
pesquisa agropecuária na Amazônia pelo
sr. Rubens Rodrigues de Lima, consultor
da Embrapa.

O Cpatu tem apenas 14 anos, pois foi
criado em 1975, passando a ocupar as ins-
talações e toda a infra-estrutura do antigo
Instituto de Pesquisa e Experimentação
Agropecuária do Norte (Ipean), origina-
do, por sua vez, do Instituto Agronômico
do Norte (Ian), criado em 1939.

Rubens Rodrigues de Lima ressaltou
que, apesar de serem três instituições dife-
rentes, com linhas de pesquisa próprias, o
objetivo continua o mesmo: desenvolver
pesquisas acerca dos recursos naturais e
sócio-econômicos de interesse para a agri-
cultura na Amazônia, possibilitando o au-
mento da produção e da produtividade nas
áreas tradicionalmente produtoras, viabi-
lizando a incorporação de novas áreas pa-
ra a expansão da fronteira agrícola. O con-
sultor disse que a origem do Cpatu remon-
ta a 1939, com a criação do Ian para atuar
como centro de estudos científicos da
Amazônia pela execução direta de traba-
lhos experimentais. A partir dos resulta-
dos dessa experimentação é que o Ian for-
necia indicações técnico-econômicas para
orientar a produção agrícola]

Com a reorganização do Ministério da
Cultura, informou o pesquisador, houve
mudanças no campo da pesquisa. Incluiu-
se as zootécnicas e o Ian passou a se cha-
mar Ipean. Quando no início da década de
70 intensificou-se no país um movimento
para transformação da pesquisa agrope-
cuária nacional, que levou ao surgimento
da Embrapa, em 1973, foi criado o Cpatu,
em janeiro de 1975. A Embrapa e o Cpatu
são resultado da constatação de que com
os rumos do desenvolvimento agropecupá-
ria na Amazônia não era mais possível to-
da a investigação agrícola ser conduzida

por um simples departamento do Ministé-
rio da Cultura, o Departamento Nacional
de Pesquisa Agropecuária (DNPEA), a
que estavam ligados o Ian e o Ipean.

Principais resultados
Na retrospectiva, alguns resultados de

grande importância puderam ser destaca-' 
dos em relação direta cóm ós respectivos
órgãos em atuação ao longo desse tempo.
O Ian, por exemplo, ao longo de sua atua-
ção pode apontar entre os seus principais
resultados alcançados: introdução e estu-
do fenológico das fruteiras de interesse re-
gional; seleção de variedades de hortali-
ças adaptáveis ao clima amazônico; for-
mação de fazenda para o estudo do com-
portamento do búfalo nas áreas inunda-
veis do Baixo Amazonas, etc.

O Ipean acumula entre seus resultados
de maior importância, por exemplo, o le-
vantamento de dados metereológicos pos-
sibilitando, em primeira aproximação, a
classificação climática da Amazônia; a
determinação do potencial de fruteiras re-
gionais com destaque para o açaizeiro; a
determinação do melhor método de enxer-
tia da castanheira, etc.

Com a missão de gerar tecnologia pa-
ra uma área de 5,1 milhões de quilômetros
quadrados, equivalente a 60,44% do terri-
tório brasileiro, o Cpatu arrola entre seus
principais resultados: a seleção de espé-
cies florestais regionais promissoras para
plantações; determinação de metodologia
racional para a exploração e manejo de
florestas naturais: tecnologia para o pro-
cessamento do guaraná em pó e do açaí
em pó, entre outros.

A condução da pesquisa
O engenheiro agrônomo Emeleocípio

Botelho, chefe do Cpatu, afirmou que este
meio século de pesquisa agropecuária na
região é ainda marcado por grandes difi-
culdades, todas ligadas a aspectos econô-
micos: quadro insuficiente de pesquisado-
res, limitação de recursos financeiros. Pa-
ra ele, todo o setor agropecuário, e não
apenas, mas todos os órgãos de ciência e
tecnologia, vêm sofrendo cortes orçamen-
tários que não podem ser compreendidos."Não se entende o que o governo pensa a
respeito disso. Sem investimento em pes-
quisa não se caminha no tempo". Emeleo-
cípio argumenta que o fato de estarmos no
quarto ano de super-safras se deve a apli-
cações pesadas na pesquisa agrícola reali-
zadas há dez anos, e que só agora mostram
seus frutos. Diz ainda: "Essa insensatez
que estamos vivendo agora inevitavehnen-
te vai se refletir no futuro".

91
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM

O Presidente da Câmara Municipal
de Belém, no uso de suas atribuições,
vem, publicamente, manifestar a S. Exa.
o Governador do Estado, Dr. Hélio Mota
Gueiros, solidariedade em razão da in-
sólita e infeliz declaração do Senador Ja-
mil Haddad, no programa nacional de
televisão do PSB.

Belém, 07 de maio de 1989
NELSON LUIZ TEIXEIRA CHAVES

Presidente da Câmara Municipal de Belém

A história do
revestimento
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E daqui
pra frente.

A Portobello possui, em Santa Catarina, a mais mo-
derno fabrica de revestimentos cerumicos do Brasil.
Ela produz pisos, revestimentos de parede, revesti-
mentos externos, pastilhas, peças especiais. Todos de
altíssima qualidade, e que por isso já fazem sucesso
em mais de 30 poises. Mas hoje-o que a gente tem de
mais importante pra dizer a você é que a Portobello
chegou a Belém. E está à sua diBposiç&o
nus melhores e mais atualizadas casas
do ramo. Então, è ou nao é um marco
na história dos pisos e paredes da
cidade?

u
(0482)23.2100

REVESTIMENTO CERÂMICO

PORTOBELLO
O mundo reconhece.

Alberto Marques dos Santos & Cia. Ltda.
Trav. Quintino Bocaiúva, 1948 h/401

Bairro Nazaré: (091) 222-4709

Ninguém esclarece possível
sabotagem na hidrelétrica

A possível tentativa de sabotagem a
uma turbina que seria montada na Usina
Hidrelétrica de Tucuruí, a 300 quilômetros
ao sul de Belém, não foi confirmada, ain-
da, pelas autoridades. O governador Hélio
Gueiros não foi informado sobre o assunto
e, nos escritórios da Eletronorte, os técni-
cos que atuam em Tucuruí não querem fa-
lar sobre o assunto. Um agente da Polícia
Federal, depois de informar que o superi-
tendente regional, Roberto Porto, ou a as-
sessoria de imprensa, só poderia dar infor-
mações hoje sobre o relatório enviado ao
presidente José Sarney, sobre o acidente
(provavelmente pelo escritório paraense
do SNI), disse que no cartório da Policia
Federal não há referência sobre o docu-
mento. Ainda de acordo com este agente,
que pediu para não ser identificado, mes-
mo que o relatório tivesse sido feito pela
Delegacia de Marabá, a Superintendência
teria tomado conhecimento.

As informações são precárias, mas
dão conta que os engenheiros da hidrelétri-
ca de Tucuruí faziam uma inspeção no ge-
rador n° 9 da usina, no dia 16 de abril —
três dias antes da entrada em operação do
equipamento — quando encontraram uma
cantoneira metálica colocada entre o rea-
tor e o estrator do conjunto. Na posição em
que estava, a peça poderia provocar um
circuito no equipamento, interrompendo o
fornecimento de energia elétrica para o
Norte e Nordeste do País.

As mesmas fontes afirmam que o pre-
sidente José Sarney foi informado do fato
através de um relatório da Polícia Federal
que classificava o acidente como sabota-
gem. Contudo, engenheiros da Eletronorte
dividiam-se entre as hipóteses de sabota-
gem ou simples distração na hora de mon-
tar o equipamento. O caso, porém, ganhou
dimensões e preocupou a esfera governa-
mental porque se registrou num momento
de tensão: na mesma semana houve inci-
dentes graves nas duas mais importantes
siderúrgicas do País — Volta Redonda e
Usiminas.

Até ontem, por exemplo, o governador
Hélio Gueiros não tinha informação e nem
confirmação sobre a tentativa de sabota-
gem. Gueiros disse que conversou com o
gerente de operações da Eletronorte, Car-
los Nascimento, por mais de uma hora na
sexta-feira, e não foi comunicado sobre na-
da relacionado a Tucuruí. Tampouco rece-
beu qualquer informação por parte da Po-
líciaFederal.

A hidrelétrica de Tucuruí fica no rio
Tocantins e foi projetada em 1975, durante
o governo do general Ernesto Geisel. Con-
ta com uma barragem de 13 quilômetros,
equivalente à extensão da ponte Rio-
Niterói, e foi construída sob protestos de
ecologistas, índios e colonos, desalojados

de suas terras pela formação do lago, que
tem uma área superior a 2 mil quilômetros
quadrados. A usina foi projetada para pro-
duzir 0 milhões de quilowatts, quando esti-
verem instalados todos os seus 12 gerado-
res. O objetivo principal da obra é favore-
cer a exploração das riquezas naturais da
Amazônia, fornecendo energia para os
grandes projetos industriais de transfor-
mação de matéria-prima, como o comple-
xo Albrás-Alunorte, instalado em liarcare-
na, à 30 quilômetros de Belém, as usinas
siderúrgicas de Marabá e o Projeto Ferro
Carajás, da Companhia Vale do Rio Doce,
no sul do Pará. Mas a energia também é
distribuída para o Nordeste, através de
uma interligação com a hidrelétrica de
Presidente Dutra.

Os técnicos tinham programado a ins-
falação do gerador n° 9 para o dia 23 de
abril. Houve, porém, mudança no crono-
grama, em conseqüência do episódio e a
instalação foi fcHa no dia 19 de abril mes-
mo. A equipe de inspeção fez uma vistoria
completa no equipamento, no dia 15, e re-
petiu a operação no dia seguinte, quando
teria encontrado a peça, em forma de T en-
tre o rotor e o estrator. Segundo o suposto
relatório da Polícia Federal, o acionamen-
to da turbina sem a remoção da cantoneira
teria provocado um curto-circuito com da-
nos irreparáveis para o conjunto dos oito
geradores já instalados, com prejuízos de
US$ 330 milhões, equivalentes a aproxima-
damente NCz$ 9C0 milhões pelo câmbio pa-
ralelo. Caso os prejuízos se limitassem ao
equipamento a ser instalado, ficariam em
US$ 50 milhões, ou quase NCZ$ 150 mi-
lhões, no câmbio paralelo.

Conforme os rumores acerca do rela-
tório, a peça colocada ou esquecida no ge-
rador estaria camuflada por um pano com
as mesmas cores do isolamento da turbina
e amarrada por arames. Há, contudo, con-
trovérsias sobre o formato da peça. Enge-
nheiros da Eletronorte teriam dito, em
Brasília, que ela tinha a forma de U, esta-
va bem visível e sem camuflagem
nenhuma.

O relatório também afirmaria que,
mesmo com a antecipação do cronograma
para o dia 20, o gerador n° 9 acabou sendo
ativado no dia 19. O relatório policial tam-
bém afirmaria que os extintores de incên-
dio da usina foram encontrados vazios, en-
quanto os engenheiros da empresa assegu-
raram, também em Brasília, que as garra-
fas de gás C02 (gás carbônico) apresenta-
vam nível normal. O caso teria sido enca-
minhado diretamente para a presidência
da Eletronorte, pelo pessoal de Tucuruí, e
levado ao conhecimento do presidente Sar-
ney, que acionou a Polícia Federal para as
investigações.

Artesãos implantarão sua casa
Incrementar a produção autônoma do

artesanto local, criar melhores oportuni-
dades dè'cornereialízação e'implantar a
Casa do Artesão do Pará são as metas da
diretoria do Sindicato dos Artesãos Auto-
nomos, recémÈeleita para o período de dois
anos. A diretoria pretende também reali-
zar cursos e encontros com finalidade de
promover um maior intercâmbio entre os
artesãos do Estado.

Segundo informou ontem, na redação
de O LIBERAL, o presidente do sindicato,
Raimundo Gomes dos Santos, os artesãos
de Belém enfrentam, atualmente, inúme-
ras dificuldades na comercialização do
produto com a presença dos atravessado-
res — comerciantes que compram as pe-
ças artesanais e as revendem a preços
mais caros. A falta de espaço para a co-

mercialização dos produtos é outro proble-
ma que os artesãos enfrentam. Os arte-
sãos querem ampliar esses espaços nas
feiras e praças, a exemplo do que já ocorre
sempre aos sábados e domingos na praça
da República.

Para superar essas dificuldades, a di-
retoria do sindicato espera conseguir
apoio da Secretaria de Trabalho e Promo-
ção Social e do Programa Nacional de De-
senvolvimento ao Artesanato, que em Be-
lém está sob a coordenação do Sistema Na-
cional de Empregos (SINE). Estiveram
na redação de O LIBERAL anunciando as
novas metas do sindicato, além do presi-
dente, o vice, Ararê Marrot; o Io tesourei-
ro, José João dos Santos Neto, e o conse-
lheiro fiscal, Alberto Rebelo.

Ocuparam a área desapropriada
Em seu último programa diário "Con-

versa com Hélio Gueiros" o governador do
Estado disse que já recebeu o resultado do
levantamento de uma área localizada no
Tapanã, pedido por ele à Secretaria de Es-
tado de Obras, que poderia servir para a
construção do centro administrativo do
Estado. O local, porém, está ocupado por
empresas e clubes, inviabilizando o proje-
to do governador.

O pedido de levantamento decorreu da
necessidade de mais espaço para as repar-
tições estaduais. Surpreso com o resultado
o governador solicitou um novo levanta-
mento à Secretaria de Obras, para verifi-
car em definitivo a possibilidade ou não de
implantação do projeto. Gueiros justifica a
insistência lembrando que "há anos atrás
o governo desapropriou essa mesma área

pára a construção "do centro administrati-
vo" e que, se quiser manter o projeto, terá
que fazer uma nova desapropriação.

Para ele, o centro de Belém, onde se
instala, hoje, a cúpula do governo esta-
dual, tornou-se "inviável", pela falta de
espaços para estacionamentos e novos
prédios: "Todos sentem a necessidade de
melhor adequação dos serviços públicos",
diz o governador. O correto, para ele. seria
a mudança para a área onde hoje se locali-
za a Secretaria de Estado de Educação.

Ao receber o relatório, o governador
pensou que a área fora ocupada por pos-
seiros, encontrando logo a alternativa de
transferi-los para outro local. Mas a sur-
presa foi saber que na área estão instala-
das empresas e até clubes.

SOLIDARIEDADE AO
GOVERNADOR HÉLIO GUEIROS

Na qualidade de vice-governador do Pará e em
nome dos sentimentos mais legítimos da coletividade
paraense, solidarizo-me com o governador Hélio Guei-
ros diante das infâmias e calúnias a ele dirigidas pelo
senador Jamil Haddad, presidente nacional do PSB.

É inadmissível que alguém guindado à condição
de presidente de um partido tenha à disposição, uma
cadeia nacional de televisão, em horário nobre, e a
aproveite para acusar sem provas, mentir e difamar.
É possível que o senador Haddad não estivesse bem
informado a respeito do Pará — mas era o caso de fi-
car calado a dizer besteiras.

É nisto que resulta a soma da ignorância com a
intromissão em assunto que não lhe diz respeito. O que
diz respeito ao senador Haddad está muito mais pró-
ximo dele — no Rio de Janeiro, que não parece estar
livre de graves mazelas com que se preocupar.

Mas, para ele, fazer "graves denúncias" e apare-
cer como bom moço parece melhor. Só que desta vez
o alvo foi escolhido errado.

Hermínio Calvinho Filho
Vice-Governador do Pará
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Túnel mais estreito no
caminho da radicalização

Radicalização. Essa parece
ser a palavra mais usada em pen-
samentos, palavras e obras no
Brasil que já não é tanto aquare-
Ia do samba e futebol — nem nun-
ca foi, mesmo quando Getúlio
Vargas encomendou a Ary Barro-
so esse hino pleno de ufanismo.
Com direito de greve garantido
pela Constituição e limitado pe-
Ia medida provisória n? 50, o que
a sociedade anda presenciando
nesse pipocar de paralisações de
ponta a ponta, é o descontrole do
governo, a imaturidade de lide-
ranças sindicais, e uma travessia
de violência em nome de uma de-
mocracia que está se escrevendo
entre mortos e feridos. E a violên-
cia é tanta, que nem mais milagre
dos peixes se faz e ao combate, se
quisermos usá-lo simbolicamen-
te, não escaparam nem as carpas
do aquário do Palácio da Al-
vorada.

O pacto social foi por água
abaixo. Nem empresários, nem
governo ou trabalhadores conse-
guiram gerir a crise econômica
que minou o país e que veio mos-
trar que o Plano Verão, como seus
assemelhados, anteriormente,
não resistiria à primeira pressão
do cabo-de-guerra que tomou con-
ta do país. Ao contrário, desesti-
mulou esperanças e vem
alimentando a fome, que parte
para o incontrolável, da desobe-
diência civil. O próprio governo,
desencantado com os caminhos
que suas medidas econômicas to-
maram, com mais incerteza que o
trajeto da sonda Magalhães que
segue para Vênus, quando se ali-
nhavavam os primeiros cálculos
da inflação de abril, começa a ad-
mitir o descontrole. Chegamos ao
índice de 7,31% e já se volta a fa-
lar do fantasma da hiperinflação.
O que é lamentável, pois essa epi-
demia de greves e de corrida de

Nomes & Fatos
Pesca — Foi realizada ontem, em

Curitiba, a 6* prova aberta de pesca
Capívari Cachoeira, que rtáne pesca-
dores de todo o Paraná na represa de
Capivari. A promoçãT é do Instituto
de Terras, Cartografia e Florestas e
do Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e Recursos Naturais e tem o
objetivo de compatibilizar a prática
de um esporte amador e o desenvol-
vimento de uma consciência eco-
lógica.

OITCF soltou 30 peixes marcados
que se destinam ao concurso. Os pes-
cadores que durante a prova apanha-
rem peixes premiados terão direito a
NCz$ 100.00 por animal fisgado. Este
ano o ITCF introduziu no regulamen-
to novas exigências com a finalidade
de ressaltar o aspecto preservacionis-
ta da competição. Entre as novas exi-
gências está a de limitar o tamanho
padrão dos peixes e de oferecer van-
tagens na pontuação para o pescador
que conseguir fisgar o peixe vivo, sol-
tando o animal no final do torneio.

Desmatamento — Por ocasião da
reunião do pacto amazônico, em Ma-
naus, o Instituto de Pesquisas Espa-
ciais (INPE), está realizando uma
exposição no hall do hotel Tropical,
cujo objetivo é mostrar a real situa-
ção do desmatamento sobre a mata
tropical úmida. Além de provar que
quem tem o domínio tecnológico e o
domínio dos dados sobre a Amazônia
legal é o Brasil.

Segundo o chefe do centro de
orientação técnica do INPE, Paulo
Martins, os dados coletados desde
maio de 1973, mostram que 5,12% da.
maia tropical úmida se encontra ai-
terada. Ele acredita que há necessi-
dade de se tomar uma posição
regional em relação à Amazônia le-
gal, pois além de ser um problema
brasileiro, é também um problema in-
ternacional junto aos países que com
ela estão convivendo.

Recursos — O ministro do Inte-
rior João Alves assinou ontem em
Manaus, com o governador Amazoni-
no Mendes e o presidente da LBA, Ira-
poan Cavalcante, convênio no valor de
380 mil cruzados novos para o atendi-
mento das vítimas dos municípios
atingidos pelas enchentes no alto So-
limões, médio e baixo Amazonas.

Segundo o governador Amazoni-
no Mendes, esses recursos serão apli-
cados na construção de alojamentos
aos desabrigados, e o próximo passoserá alocar recursos para a constru-
ção de marombas para proteger o
gado.

Os municípios a serem beneficia-
dos pelo convênio estabelecido serão:
Itacoatiara, Urucurituba, Silves, Ita-
piranga, São Sebastião do Uatuma,
Urucará. Barreirinha, Boa Vista do
Ramos, Maués, Parintins, Nhuamun-
dá, Manacapurú, Anamam, Anori,
Iranduba, Manaquiri, Careiro da Vár
zea, Atalaia do Norte, Benjamin Cons-
tant e Tabatinga.

Reconstrução — Em companhia
do chefe do escritório da Sudene, no
Rio Grande do Norte, Newton Aveli-
no, secretários de Estado e parlamen-
tares estaduais e federais, o
governador Geraldo Melo passou o
dia de ontem na região oeste. Ele foi

candidatos para a Presidência da
República pode desviar as aten-
ções para o que deve ser feito, ou
seja, sanear o Brasil.

E há que se lamentar prof un-
damente, pois esse desvio está le-
vando o governo do presidente
José Sarney a investir em preocu-
pações que passam por pactos an-
titerror e medidas provisórias
que estão colocando por terra o
que eram considerados grandes
avanços constitucionais. 1988
trouxe novos ares para um país
com mazelas que não foram tra-
tadas devidamente e 1989 começa
a poluir o que se pretendeu des-
poluir. E o governo mobilizado e
amparado por suas forças institu-
cionais, estará pondo a descober-
to os palanques em que prometeu
a transição e a restauração da de-
mocracia. A sociedade civil está
pagando um alto preço por tudo
isso, como a falta de proteção de
si mesma e do poder de fiscaliza-
ção sobre seu próprio destino.

E mais uma vez, lamentável-
mente, estamos diante da radica-
lização que de forma alguma nos
revitaliza. A doença econômica é
a doença que está permitindo a
administração de remédios amar-
gos e rasgando a velha fantasia
de que somos uma sociedade pa-
cíf ica e solidária. Que o digam as
vítimas e os parentes e amigos
das vítimas que estão transfor-
mando a faixa branca da bandei-
ra nacional, com sua inscrição de
Ordem e Progresso, numa tarja
negra com a inscrição Aqui jaz. Is-
so porque os direitos, instância
máxima de todo ser humano, não
estão sendo vistos ou respeitados
como tal. Ou porque, até hoje,
não passaram de força de expres-
são — da má expressão de quem
o concede, se é o caso, e de quem
o adquire, e não sabe usá-lo, tam-
bém se for o caso.

ver de perto os estragos causados pe-
Ias chuvas e inundações nos municí-
pios onde já foi decretado estado de
emergência, especialmente Mossoró,
Baraúnas, Apodi e Felipe Guerra, os
mais atingidos.

Anteontem, o governador Geral-
do Melo e sua comitiva estiveram vi-
sitando os municípios localizados na
região do Mato Grande. Em João Câ-
mara, o governador Potiguar anun-
ciou a implantação ainda este ano de
um projeto de irrigação para benefi-
ciar os pequenos produtores, e auto-
rizou o início imediato das obras para
reconstrução de 196 casas danificadas
pelas fortes chuvas.

Segundo o governador Geraldo
Melo, nesta fase emergencial de aten-
dimento às populações, o trabalho"está sendo eficiente". Ele ressaltou
que resta agora o governo se prepa-
rar para as providências que serão
adotadas quando as águas baixarem,
na reconstrução do que foi destruído
e recomposição da vida das famílias
atingidas.

Frio — O inverno chegou cedo no
Rio Grande do Sul. Ontem a tempe-
ratura na capital chegou a 2,5 graus
positivos às sete horas da manhã e na
Serra a temperatura mínima chegou
a dois graus. O frio repentino é cau-
sado por uma massa de ar polar que
se deslocou da Argentina e deverá
permanecer três dias sobre o Estado,
ocasionando a formação de geadas.

O meteorologista Gil Russo, do oi-
tavo distrito de meteorologia do Mi-
nistério da Agricultura, explicou queestá afastada a possibilidade de neva-
da na Serra, porque a nebulosidade é
baixa. Contudo, na fronteira oeste os
campos já amanheceram ontem co-
bertos por uma fina camada branca
de geada. Com a queda da tempera-
tura, a rede hoteleira da serra lotou
novamente este fim de semana e os
gaúchos tiveram que recorrer aos
agasalhos pesados guardados desde
setembro do ano passado.A meteorologia anunciou que a
temperatura cairá mais ainda nos
próximos dias. A situação agradou
aos lojistas que há um mês já expu-
nham roupas de inverno em suas vi-
trines, mas cujas vendas andavam
baixas por causa dos preços elevados
dos artigos de lã.

Projeto — Para tentar acabar
com a discriminação contra o a_idéti-
co, o grupo de apoio e prevenção a
AIDS (GAPA) em Minas, lançará
amanhã, em Belo Horizonte, o proje-
to Nome. Ele será executado de uma
forma simples: os nomes dos pacien-tes serão pintados por seus familiares
em pedaços de tecidos, que em segui-
da serão unidos numa imensa colcha
de retalhos.

Atualmente, existem em Minas
230 casos de AIDS confirmados, e a
colcha de retalhos será exibida em
praças públicas de Belo Horizonte e
de algumas cidades do interior do Es-
tado. O presidente do GAPA, Eduar-
do Oliveira de Carvalho, disse que
toda vez que a colcha for exposta a fa-
mi lia do aidético se reunirá em fren-
te ao retalho com o nome do paciente
e começará a falar sobre sua vida e
as dificuldades encontradas.

J. BOSCO

w&. A/o ABC e'A&/M:

( Coluna do Castelío)

Moreira Franco: não
agi por arroubos

Do governador Wellington Moreira Fran-
co recebi a seguinte carta:"Sua coluna de domingo último brindou-
me com adjetivo que julgo impróprio para
qualificar minha atuação no episódio da es-
colha do candidato do PMDB à sucessão pre-
sidencial.

Creio que o termo irrequieto não é o
mais indicado para, com precisão, esclare-
cer a posição do governador do Estado do
Rio de Janeiro na conjuntura que atravessa-
mos. O que fiz, nesse episódio, foi rejeitar a
passividade, a suposta naturalidade de um
processo que transformaria o partido em
massa flácida e o condenaria irremediável-
mente. Não é exatamente irrequieto quem
age para evitar que seu partido sucumba
diante de convergências atificialmente im-
postas ou de divergências, que, no plano pro-
gramático, sequer tinham sido explicitadas.

Como habituei-me a tê-lo como referên-
cia no que diz respeito à análise substantiva
dos fatos políticos, tomo a liberdade de
oferecer-lhe algumas considerações que, a
meu ver, dão foco e nitidez à minha propôs-
ta ao partido e à ação que delr decorreu.

Basicamente, a todos nós, democratas,
interessa hoje a estabilicade do regime.
Trata-se de mostrar que a democracia e o
pluralismo, longe de serem palcos de perple-
xidade e de paralisia política e econômica,
são as únicas fontes possíveis do movimen-
to social. De desenvolvimento econômico e
de consilidação das instituições.

Essa a questão central: a democracia
tem que funcionar, tem que ser operativa,
tem que prover meios, criar instrumentos
para contornar dificuldades. A sociedade
tem que estar convencida de que, fora do re-
gime democrático, não há saída. Para flores-
cer, a democracia precisa ser estimada. Por
sua história, por seu papel decisivo na pas-
sagem de um regime autoritário para o qua-
dro constitucional que vivemos hoje, por sua
presença no cenário nacional, enfim, o
PMDB é um dos instrumentos de afirmação
democrática entre nós.

Era preciso, entretanto, que ele demons-
trasse sua viabilidade como partido. Fiador
da transição, tinha que impor-se como for-
ça partidária do regime pluralista, respon-
dendo a uma necessidade que julgo
incontornável: a sociedade brasileira preci-
sa de uma organização partidária que, ca-
minhando do centro para a esquerda,
expresse a estabilidade institucional como
meio de promover a mudança social. Demo-
cracia para realizar o desenvolvimento eco-
nômico com redistribuição da renda.

É a existência de tal agremiação parti-
daria, com tais propósitos, que cria referên-
cia política para que se absorvam, no
contexto constitucional, as pressões da es-
querda e da direita. Os extremos pressionam

mas é pelo centro que se produz o movimen-
to. Se o PMDB não demonstrasse força in-
terna, capacidade de acolher a disputa, seu
candidato seria fraco, estaria em risco seu
papel institucional. Não era o momento de
consagrar candidatos — mas de fazê-los ver
que os espaços teriam que ser conquistados
para que o partido pudesse' ver-se,
reencontrar-se com algo vivo.

Também a tal posição não corresponde-
ria o qualificativo de irrequieto. Assumi o
compromisso que a hora impunha: impedir
que, minado pela sagração precipitada de
um candidato, o PMDB ruisse e, como mas-
sa falida, deixasse vazia a trincheira que ain-
da lhe cabia.

Essas, portanto, foram as minhas preli-
minares na questão da candidatura do
PMDB: 1. Antes do candidato, o partido —
seu programa, seus compromissos, sua fa-
ce, que, pretendia eu, fosse de centro-
esquerda; e 2. Em decorrência, o processo
eleitoral interno devia servir à definição do
partido. O que significajdizerique não-con^
cordei, em momento algum, com qualquer
solução que apenas homologasse candidatos.

Recusei sempre o falso consenso por
julgá-lo letal à sobrevivência do PMDB. Pro-
pus ao exame do partido o nome de Miguel
Arraes e, no processo de avaliação de sua
candidatura, chegamos — eu e muitos com-
panheiros — ao nome de Waldir Pires. Aca-
to a vitória de Ulysses Guimarães. Ele é
agora o candidato de todos nós, o candidato
do partido, porque, com competência e obs-
tinação, conquistou tal posição. Não se esqui-
vou à disputa e transformou uma pretensão
que sempre fora legítima em fato político
acabado.

A convenção mostrou a todos que o
PMDB está vivo porque foi capaz de abrigar
uma disputa e engrandecer-se com ela. Jul-
go ter contribuído para tal proceso de revi-
talização — e, assim, não posso concordar
com a qualificação do cronista, que sugere
a dispersão de objetivos e confusão de mé-
todos. Não me moveram arroubos, e sim a
firme determinação de preservar instru-
mento fundamental de mudança e desenvol-
vimento da sociedade brasileira, .o PMDB.

Estou onde estava: ao lado do partido e,
agora, ao lado do seu candidato — não ungi-
do, mas eleito.

Com a admiração de sempre e a amiza-
de, a) Moreira Franco".

Medeiros fecha com Rrizola

O líder sindical Luís Antônio Medeiros
fechou com Brizola para a sucessão. Ambos
devem ir, juntos, a Nova Iorque, atendendo
a convite das centrais operárias americanas.

Carlos Castelío Branco
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Economistas

em férias
Montados nos preços "beteniza-

dos", os homens que fazem o mercado
funcionar acreditam, piamente, na iner.
xorabilidade de um próximo congela-;
mento. E até porque passam a sè.(
defender do próprio, o novo choque ré-',
sultará inevitável e inadiável.

A palavra hiperinflação volta a fre-
qüentar as conversas nos lares e nos
bares. E nenhum brasileiro cordato
deixará de fazer ligação entre um quar-
to congelamento, em julho ou agosto, e
a eleição presidencial, em novembro.
Ao lado da necessidade econômica, a
conveniência política.

Os economistas de plantão que tra-
tem de tirar férias coletivas. O que vai
acontecer na economia, daqui para a
frente, nada mais tem a ver com a teo- ¦
ria econômica dos livros. É assunto pa-;ra cientistas políticos, sociólogos?
abertos, psicólogos sociais. :

O controle impossível
Imaginava-se que os preços se-,

riam transferidos do estado de conge-
lamento para o regime de tabelamento.
No congelamento, por definição, os pre-
ços não mudam em data, prazo e índi-
ce fixados pelo governo.Parece que a autoridade econômi-
ca decidiu optar pelo descongelamen-
to com liberação geral. No tabelamento;
permanecerão apenas os produtos e
serviços do setor públicOj dos oligopó-
lios e dos setores com baixo coeficien-
te de competitividade. A abrangência.!
desse controle resulta menos da polis i
tica antiinflacionária e mais da limita-
ção física (e política) do sistema
SEAP-CIP-Sunab: não dá para tabelar
e controlar tudo. >

Um controle restrito bem aplicado,
é melhor que um controle geral mal auj-,
ministrado. .;

É de granja?
Reunida no final da tarde de sexta-

feira a Associação Paulista de Avicul-
tura considerou que ovos são classifi-,
cados como produtos hortifrutigranjei-
ros. Por isso, incluídos nas portarias de
liberação do controle de preços. Esta
semana, a entidade reunirá produtores
para fixarem, em acordo, os preços a
serem praticados no mercado.

Um telex, cumprimentando o mi-
nistro da Fazenda pela liberação, foi
enviado, na noite de sexta-feira, pelos
avicultores a Brasília.

Não,- é da cesta
Na SEAP paulista, gorem, o enten-

dimento é de que só estaò liberados os

Erodutos 
que constavam da tabela de

ortifrutigranjeiros e os assim classi-
ficados que estavam com preços con-
gelados. Os ovos estão incluídos na
tabela da Sunab, fazem parte da cesta
básica de consumo.

Mas os produtores prevêem que
prevalecerá a pressão do mercado, on-
Be os preços realmente praticados há
tempos estão bem distantes da tabela:
Essa diferença passa de 100%, com a
liberação, os produtores acreditam qüeo preço se estabilize, até com baixa, dê: '
vido a concorrência.

No laço -
Luiz Antônio Medeiros, Luiz Inácio

Lula da Silva. Jair Meneguelli, Gilmar
Carneiro, Antônio Rogério Magri, Joa-
quim dos Santos Andrade e outras 162 •
personalidades do setor sindical estão
sendo convidados para um jantar nes-
ta próxima quarta-feira, dia 10.

Na churrascaria Laço de Ouro, dó
bairro da Liberdade, em São Paulo, e
pagando NCz$ 10,00 por convite os sin-
dicalistas vão discutir, a pedido do
Dieese, novas formas de contribuição
para eliminar o déficit do Departamen-
to Intersindical de Estatística e Estü-
dos Sócio-Econômicos que, no começo
do ano, era de NCz$ 662,5 mil.

Secos e Molhados
1) Maio repleto de discussões aca-

dêmicas sobre a situação econômica
dos países desenvolvidos e em desen-
volvimento.

2) Nesta quarta-feira Robert Wa-
terman dá entrevista à imprensa, no
Rio, ao lado de Kenichi Ohmae, "guru"
da administração, que está lançando no
Brasil seu "Poder da Tríade", da livra-
ria Pioneira Editora.

3) Nesta segunda-feira, Kenichi
Ohmae é o convidado da Câmara Ame-
ricana de Comércio para o Brasil, se-
ção São Paulo, para um seminário
sobre competitividade, a emergência
da concorrência global. No Maksoud
Plaza, a partir das 8 h. >q

4) Os "paraísos fiscais" — Luxeib-
burgo, Uruguai, Pai.amá, Liechtens-
tein, e a recente Ilha da Madeira, entre
outras — serão analisados em seminá-
rio da Noronha Advogados e Observa-
dor Legal Editora, nesta terça-feira,
em São Paulo.

5) Realidade e Tendência é o tema
de seminário que a Associação Comer-
ciai e Industrial de Joinville (SC) pro-
gramou para final de maio. Entre os
convidados estão os ministros Mailson
da Nóbrega, economistas Fernão Bra-
cher, Adoaldo Moura da Silva e o mi-
nistro do TST Almir Pazzianotto.

6) Painel para discutir perspecti-vas da economia mundial e brasileira,
indicando as melhores alternativas e
as perspectivas dos mercados financei-
ros esta programado para o Rio (dia
18) e São Paulo (dia 23). Organização
da Serfina, empresa de assessoria e

§lanejamento 
do grupo Moinho

antista.
7) Em junho, o deputado Delfim

Netto mostra os rumos da economia
nacional, durante o 8o Congraçamen-
to do Marketing Farmacêutico. Em São
Paulo.

Colaborou: Cecília Zioni
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Um passo à frente
Trechos de depoimento pres-tado, há algumas semanas, pelo

general Leônidas Pires Gonçal-
ves, perante o Senado norte-
americano, sobre assunto no qual
ele é hoje uma reconhecida auto-
ridade internacional.

Leiam:"... o fato de que òua cultura
tendesse a se fragmentar em tan-
tas tribos e bandos diversos foi
provavelmente uma desvanta-
gem para os índios, a longo pra-
zo. Mas certamente ajudou muito
os pioneiros, nos primeiros
tempos...

Muitas tribos, como os Sioux,
amamentavam suas crianças até
os quatro ou cinco anos de idade.
Era comum ver-se crianças de
pé\ mamando, enquanto suas
mães cumpriam afazeres domes-
ticos. Os Crows (Corvos) admira-
vam longas cabeleiras e, às vezes,
grudavam caudas de cavalo nos
cabelos para que parecessem
mais compridos. Um dos seus
chefes, Long Hair, chegou a ter
uma cabeleira (toda sua) de qua-
se quatro metros de comprimen-
to. Quando matavam uma fêmea
de búfalo, esses índios às vezes a
estupravam. Homens e mulheres
Crows fornicavam à vista de to-
dos, em plena luz do dia.

Já os Cheyenne eram famo-
sos por sua castidade e seus tra-
balnos em couro. Peças de
artesanato Cheyenne podem ain-
da hoje ser vistas nos museus. Os
Crees das planícies jamais lava-
vam suas roupas. Substituíam-
nas por outras novas duas vezes
por ano. Os Black Feet (Pés Pre-
tos) repintavam suas vestes de
couro quando elas ficavam sujas
demais. Estes índios deixavam
crescer as unhas dos pés até que
entortassem como garras. Os já
referidos Crows decepavam fa-
langes dos próprios dedos como
sinal de luto, a tal ponto que era

• raro encontrar entre eles uma
mão completa. Os homens, em
geral, poupavam o polegar e um
ou dois dedos para o gatilho.

Os Osages eram reputados
como sendo a tribo mais bem pa-
recida da planície. Maria Tàll-
chief (Chefe-Alto) a bailarina que
se tornou terceira mulher do co-
reógrafo de origem russa Geor-"ges Ballanchine, é meio-sangue
Osage. Segundo o próprio Ballan-
chine, foi esse casamento que fez
dele, afinal, um americano. Os
Arikara, também chamados
Rees, viviam em casas de barro,
nas margens do .Missouri, como-
os Mandan e os Hidatsa. Eles
grudavam seus vastos cabelos
com goma, barro, girdura e tin-
ta, e tinham grandes piolhos que
catavam uns nos outros e esma-

Fernando Pedreira
gavam com os dentes. Segundo
testemunho dos comerciantes
(brancos), esses índios pratica-
vam o incesto, transmitiam doen-
ças venéreas aos filhos, deixavam
que o lixo se acumulasse entre
suas casas, eram ladrões de ca-
valos e maus guerreiros e atirn-
vam no interlocutor com uma das
mãos, enquanto o cumprimenta-
vam com a outra. As tribos vizi-
nha fugiam dos Arikara, conhe-
cidas entre os caixeiros-viajantes
como a tribo horrenda. Não se sa-
be o nome que os Arikara davam
aos caixeiros-viajantes.

Os Comanches eram um fu-
ração quando montados, embora
fossem desajeitados quando a pé.
Provavelmente, esta tribo foi a
que maior número de colonos
brancos matou. Seus raids contra
cidades espanholas, no México,
garantiam o suprimento de cava-
los aos povos da planície e fize-
ram a Espanha desistir de
expandir seu império no norte.
Eram homens pequenos e de per-
nas arqueadas. Os texanos só con-
seguiram dominá-los depois que
seus cavalarianos passaram a
usar os "revólveres", então inven-
tados e fabricados por Samuel
Colt. Contra os Comanches, cava-
leiros capazes de atirar vinte fie-
xas e percorrer trezentas jardas
em apenas um minuto, o revólver
revelou-se a arma perfeita. Esses
índios costumavam fazer prisio-
neiros em suas sortidas e gosta-
vam de torturá-los. Depois de um
dia de torturas, era comum cor-
tarem as línguas dos cativos pa-
ra calar os seus lamentos. Em
1874, os Comanches, atacados e
perseguidos por forças do Exér-
cito americano, perderam muitas
mulheres e crianças. Entrega-
ram então, cavalos e armas e se
retiraram para as "reservas' que
lhe foram destinadas.

Os índios comiam formigas
amassadas e transformadas em
sopa. Comiam cachorrinhos pe-
quenos, gordos, cozidos. Comiam
grilos secos, tostados ou aferven-
tados, e caudas de castor, corta-
das em pequenas rodelas e
longamente cozinhadas. Tinham
nojo de carne de porco. Acredita-
vam que o carimbo azul da inspe-
ção sanitária nos pernis de porco
era na verdade uma tatuagem e
que a carne era de homem
branco.

O alimento dos índios era o
,. i búfajo. Um jndio que, perseguisse

um búfaloe o matasse com sua
lança ou suas flexas podia, se qui-
sesse, abrir-lhe o ventre e comer
o fígado ainda quente, tempera-
do, com o bile da vesícula do ani-

mal. As mulheres vinham atrás
para carneá-lo, e eram capazes
de cortar a carne em fatias tão fi-
nas quanto papel, a seguir expôs-
tas ao vento e ao.sol da planície,
para secar. Os Comanches gosta-
vam de matar bezerros ainda no-
vos de búfalo para comer o leite
talhado e semi-digerido dos seus
estômagos. Os Arikara recupera-
vam animais afogados nas águas
do Missouri, cuja carne faisandee
(putrefeita) podia ser comida
com uma colher. A carne de bú-
falo era de fácil digestão. Alguns
índios eram capazes de ingerir de
seis a sete quilos numa única sen-
tada..."

Assim viviam algumas das
principais tribos de indígenas
norte-americanos, segundo o ge-
neral Leônidas Pires Gonçalves.
Ou antes: segundo o escritor Ian
Frazier, num longo artigo publi-
cado na revista "New Yorker" de
20 de fevereiro último. Assinala
Frazier que os desbravadores
brancos que "civilizaram" as
Great Plains, apesar de cristãos,
não eram melhores do que os ín-
dios. Freqüentemente, eram pio-
res.

Em poucos anos, eles exter-
minaram rebanhos nativos de bú-
falos estimados em 70 milhões de
cabeças (não sobraram sequer os
ossos), e dizimaram ou elimina-
ram outras inúmeras espécies,
para não falar no que fizeram
com os próprios índios — donos
de uma cultura, como se pode ver,
não merecedora do respeito de
homens práticos e pragmáticos,
empenhados na elevação do seu
nível de vida.

Também o alemão Karl
Marx, que, na época, era corres-
pondenfe de uma publicação de
Nova York, deu razão, senão aos
caçadores de búfalo, ao menos
aos conquistadores que tomaram
dos mexicanos (preguiçosos e in-
capazes, a seu ver) a Califórnia
e o Texas, e os incorporaram aos
Estados Unidos. O bom Marx, co-
mo os nossos bravos militares,
era um admirador incondicional
do progresso — e da violência,
parteira da História.

O general Leônidas, se qui-
sesse, podia ter concluído seu
imaginário depoimento com uma
nota singela e otimista. Levando
em conta esse cruento passado
ainda tão próximo, não há como
não considerar os presidentes
George Bush e Ronald Reagan
um decidido passo à frente.
.,,-,,, O mesmo se poderia dizer,
para consolo dos brasileiros, do
presidente Sarney e dos cândida-
tos à sua sucessão, num país que,
há cem anos, era terra de escra-
vos e senhores de escravos...

Assistência hospitalar ameaçada
É uma iniciativa estimável,

essa que a Câmara Municipal de
Belém está pondo em prática,
com a realização de um Fórum
de debates para analisar a fundo
essa grave questão que está afli-
gindo o Brasil inteiro, ao mesmo
tempo que ameaça a sobrevivên-cia da indústria hospitalar priva-
da, neste país — com a
estatização forçada a que a Pre-
vidência Social está submetendoos serviços médicos brasileiros.

O assunto é muito mais gra-
ve e melindroso do que se possa
imaginar. Comanda-o a esquerda
marxista, de mãos dadas com a
Igreja Progressista, que não su-
portam o regime liberal que pre-.
dominou, em todos os tempos, nos
serviços hospitalares e médicos
de nossa Pátria, até que, com o
advento do chamado "governo de-
mocrático" do sr. José Sarney, o
esquerdismo que se implantou no
Ministério da Previdência Social
começou a tarefa de estrangula-
mento de tais serviços, que foram
obrigados a firmar convênios e a
submeter-se a uma enorme série
de exigências draconianas, em
que as remunerações pelos trata-
mentos médicos e hospitalares
passaram a ser fixados ao talan-
te dos critérios previdenciários,
que estipularam, como diária
hospitalar,uma contribuição de 4
cruzados novos, que incluem a
alimentação, serviços de enfer-
magem e assistência médica, in-
clusive remédios, sendo
estipulado o preço de 2 cruzados
por uma consulta, e de 35 cruza-
dos por um parto normal. Para
receber esses débitos, o hospital
enfrenta uma espera, nos gui-
chets" do Inamps, de mais de três"
meses, o que diz bem das dificul-
dades em que o estabelecimento
se vê enrolado, e que acabam por
refletir-se na qualidade dos aten-
dimentos, que forçosamente
caem de nível.

O resultado desse credencia-
mento, ou regime de convênios, é

João Malato
que, quase todos os nossos hospi-
tais estão com as suas finanças
em debácle, sendo mesmo de ad-
mirar que um nosocômio das pro-
porções gigantescas da nossa
Santa Casa de Misericórdia, ain-
da consiga sobreviver, com a ma-
ré montante das crises que a
engolfam.

Outros hospitais, como o da"Ordem Terceira de São Francis-
co, o Hospital Belém, a Clínica
Santa Lúcia, e a própria Benefi-
ciente Portuguesa",que sempre
foi um padrão no seu gênero, em
todo Norte, — estão enfrentando
os piores dias da sua longa e glo-
riosa vida associativa e econômi-
ca, razão por que já estão
reduzindo o seu número de leitos,
ao mesmo tempo que pleiteiam o
seu desligamento do Inamps, que
os obriga a carregar sozinhos,
com o pesado ônus de atender a
uma população inteira , "a troco
de uma remuneração humilhan-
te", como bem frisou o vereador
Luiz Seffer, no plenário da Cama-
ra Municipal em debates recen-
tes, dos quais, aliás, se
afastaram, propositadamente, to-
dos os representantes da esquer-
da marxista que fazem parte
daquela edilidade. Cumpre fazer
notar que essa amarga situação
em que os nossos hospitais se de-
batem, atinge os serviços hospi-
talares do Brasil inteiro,
envolvidos que estão pela mesma
síndrome de estatização forçada
que o Inamps está impondo a tais
estabelecimentos.

Ainda agora, o emérito cam-
peador das nobres causas, que é
o professor Plínio Corrêa de Oli-
veira, faz-me remessa de um ex-
celente artigo de' sua autoria,
intitulado "O monstro estatista na
medicina", no qual denuncia o
descalabro que está reinando na
saúde brasileira, em face da "so

cialização" que os "esquerdistas
aboletados na atual administra-
ção da Saúde, no Brasil" estão
promovendo.

São do eminente educador os
períodos a seguir, e nos quais es-
tão bem vincados os estigmas
desse processo de aniquilação
que se está implantando no país,
para gáudio do esquerdismo e
prejuízo da coletividade, que vai
sofrer na carne o esfacelamento
gradual do seu secular e consa-
grado sistema de atendimento
médico-hospitalar — já vivendo
em plena crise:"O processo de 'reestatiza-
ção' já começou. Os hospitais es-
tão sendo estrangulados portaxas injustas. A consulta medi-
ca, paga pelo Inamps, está a pre-
ço inferior ao de um corte de
cabelo. A diária hospitalar — in-
clusive com acompanhante — es-
tá valendo a metade do que o
Poder Público gasta com a jorna-
da de um presidiário. Este 'sala-
rio de fome' é pago aos hospitais,
muitas vezes, com 90 ou 120 dias
de atraso. Como conseqüência
disto, pelo menos dez hospitais da
capital paulista foram desativa-
dos, e quatro deles estão sob in-
tervenção estadual
(desapropriados por falência). Os
que sobrevivem estão sendo pau-
latinamente 'desconveniados',
porque a meta do poder público
é reassumir a 'gerência' da saú-
de da população"."Muitos têm alertado os 'es-
tatizantesquanto ao risco da fal-
ta de estrutura do Estado para
retomar estes encargos. Mas os
artífices do plano estão tranqui-
los, pois, segundo eles, os recur-
sos públicos sobram...Basta
apenas que o, brasileiro abando-
ne os seus hábitos 'capitalistas' e
se conforme com uma medicina
mais simples e mais popular.Sem as sofisticações supérfluas e
discriminatórias da filosofia 'eli-
tista e individualista' que domina
a medicina atual".

Reserve jáo seu espaço
e venda as
suas ofertas
para o Dia
das Mães
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Terrorismo em marcha
Jarbas Passarinho

Nós, constituintes, tivemos dificuldade, não
pequena, para correlacionar o terrorismo e a tor-
tura, como crimes inafiançáveis e insuscetíveis de
graça ou anistia. É que havia correntes políticas
extremadas, que não admitiam incluir o terroris-
mo ao lado da tortura, como equivalentes. Natu-
ralmente, esses partidos ou facções lembraram-se
de Bakuin, no século XIX, cujo anarquismo foi
considerado como a inspiração dos atos de terror,
já que não poderiam ter qualquer afinidade com
Sorel e o fascismo. Venceu, porém, o bom senso
da maioria, que condenou ao mesmo tempo o ter-
rorismo, a tortura, o tráfico de drogas e os crimes
definidos como hediondos.

Quando a humanidade pensou ter erradicado
o terrorismo como instrumento de luta política.vê-
se a braços com ele, especialmente nas guerras
de libertação, como ate mesmo naqueles decor-
rentes de conflitos religiosos. Begin, em Israel, foi
terrorista, que causou graves danos aos ingleses,
e depois se transformou em chefe de governo. Ara-
fat e acusado, na OLP, de praticar o terrorismo
e por isso é repudiado pelo Estado judeu e visto
com grande reserva pelos Estados Unidos. Entre-
vistando George Habash, cujos comandos terro-
ristas tanto incendiavam uma sinagoga na
Alemanha, como faziam explodir petardos mor-
ti feros em um supermercado em Londres, matan:
do dezenas de inocentes, Oriana Fallaci
mostrou-se escandalizada e perguntou-lhe o que
tinha de heróico incendiar um asilo de anciãos e
transformá-los em postas carbonizadas ou des-
truir as reservas de oxigênia de um hospital, bem
assim fazer explodir um supermercado, dele ou-
viu uma resposta fria e cortante:'— É a guerrilha, um certo tipo de guerrilha.
E que é a guerrilha senão tormento, esgotamento
de nervos e preocupação?"

Essa é a personalidade do terrorista: sangue
frio para executar sua missão, insensibilidade nu-
mana para planejá-la. Se é verdade que numa
guerra de libertação nacional os argelinos pude-ram tentar justificar as ações terroristas, pela im-
possibilidade de enfrentar os exércitos franceses
em campo aberto, também é verdade que o terro-
rismo como a tortura são atividades cruéis, am-
bos são crimes contra a humanidade e se alguém

justifica o terrorismo está permitindo que se jus-
tifique igualmente a tortura..São faces de uma
mesma moeda. Infelizmente, em passado nada re-
moto, tivemos até religiosos, hierarcas da Igreja
Católica que estabeleceram um estranho racioci-
nio sobre a violência. Diziam, simpáticos aos guer-
rilheiros que adotavam o terrorismo, que eles
apenas praticavam a "violência número 2", em
oposição à "violência número 1", que seria a "con-
substanciação de todas as injustiças". Eis aí uma
teoria perigosa, que eqüivale ao elogio da violen-
cia, segundo o conceito subjetivo de cada um. Pen-
sando de maneira igual, certamente, foi que se
idealizaram os "esquadrões da morte"...

Resta, ainda, considerar que numa guerra de
libertação nacional é possível até obter apoio po-
pular para o terrorismo, mas tentar praticá-lo pa-
ra impor opções políticas num país que respeita
as liberdades fundamentais, é simplesmente in-
concebível. Assim, o que se praticou em Volta Re-
donda é injustificável. Nem se tente explicar o
vandalismo com a desculpa de que o monumento
constituía um acinte a esta ou aquela classe, a es-
te ou aquele estamento social. Queremos viver nu-
ma democracia e se é fato que muitas pessoas não
sabem fazer uso da liberdade e enveredam pelo
caminho da provocação, isso não dá direito a nin-
guém de tentar aceitar o desafio através da vio-
lência terrorista.

O sr. ministro do Exército disse com toda a
clareza que a destruição do monumento foi ato da
dn cita. Tem sua Excelência, decerto, informações
precisas p. ra chegar a essa peremptória conclu-
são. Pois no momento em que escrevo, toma-se co-
nhecimento de outra explosão: a do sistema de
refrigeração do alto forno da siderúrgica de Vol-
ta Redonda. Correm rumores, no Congresso, ba-

-seados em opinião de dirigentes da empresa
estatal, que há fortes indícios de sabotagem, de
provocação deliberada do acidente. Se assim é,
mergulhamos na represália e iniciamos uma es-
calada de violência que. seguramente, não é o que
a Nação deseja. Absolutamente não é. Seja lá
quem for, deve saber que está agredindo torpe-
mente a consciência nacional, e jamais conquis-
tara apoio da opinião pública.

de para o casamento
Dom Alberto Ramos

Ignoro onde o apreciado noticiarista Paulo Zing foi
pinçar a informação que eu, "com meio século de vida sa-
cerdotal" houvesse recebido "orientação da CNBB de que
só com minha autorização os padres e vigários de Belém
podem casar homem com menos de 18 anos, e mulher me-
nor de 16".

Mas, a descoberta não tem nada de novidade, uma vez
que se trata de uma norma do Direito Canônico. Para não
remontar a séculos passados, bastaria citar o Código pro-
mulgado em 1917, pelo papa Bento XV: Canon 1067 § 1 —
"Vir ante decimum sextum aetatis annum completum,
mulier ante decimum quartum item completum, matri-
monium validum inire non possunt". O homem, antes de
completar o décimo sexto ano de idade, e a mulher antes
do décimo quarto, não podem contrair validamente o ma-
trimônio.

A mesma regra foi mantida pelo novo Código promul-
gado pelo atual pontífice, em 1983, com palavras idênticas.

Acrescentado ainda o parágrafo segundo: "Compete
à conferência dos Bispos estabelecer uma idade superior
para a celebração lícita do matrimônio".

Foi precisamente o que fez a Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil, na legislação complementar, utilizando
os poderes que o próprio Código lhe conferia:"Sem licença do bispo diocesano, fora do caso de ur-
gente e estrita necessidade, os párocos ou seus delegados
não assistam aos matrimônios de homens menores de de-
zoito anos ou de mulheres menores de dezesseis anos com-
pletos"..

O notável jurista padre dr. Jesus Hortal, SJ, faz o se-
guinte comentário: "A idade aqui estabelecida (a de 16 e
14 anos) marca o momento em que normalmente se atin-
ge a maturidade fisiológica necessária para o matrimô-
nio. Mas esta deve ir acompanhada também da
maturidade psicológica, sobre a qual ná disposições ade-
quadas no.capítulo relativo ao.consentimento matrimo-
nial. Por outro lado, lembre-se que no câh. 1071 § 1,1°.
proibia-se a assistência sem a licença do Ordinário local,
a matrimônios que não pudessem ser reconhecidos ou ce-
lebrados de acordo com a legislação civil. Por isso, deve
atender-se ao prescrito no Código Civil Brasileiro, arts. 183,
XII, 186-188,213-215. Tanto estas disposições civis quanto
a idade superior eventualmente requerida pela Conferên-
cia episcopal, a teor do § 2o, afetam unicamente a liceida-
de, não a validade do matrimônio católico". '

De ordinário, muito a contra gosto, só costumo con-
ceder a licença quando a família já exibe a necessária au-
torização do Juiz de Casamentos.

Quando possível desaconselhamos essas uniões con-
jugais de menores, pois as estatísticas demonstram que
a grande maioria dos lares que se desfazem é constituí-
da de jovens que pretenderam assumir a grande respon-
sabilidade da família, confiantes somente no seu
desenvolvimento físico ou no ardor de paixões incontro-
laveis. Mesmo nos casos em que os dois quase-
adolescentes não souberam conter seus impulsos sexuais,
seria sempre mais conveniente deixar nascer a criança,
para ser educada pelos avós, sem vincular os pais pelos
laços do matrimônio ou pela ignomínia do aborto.

Como explicar o inexplicável?
Clóvis Meira

Fones: 226-7511 e 228-0069.

Não sei como entender os desígnios de Deus. Eu me
pergunto, em silêncio: Por quê? Por que logo o Gilber-
to? Não encontro resposta, o silêncio fica ainda mais pro-
fundo. Ele era um homem bom, desapegado dos bens
materiais. Generoso, sempre pronto a servir, a ameni-
zar uma dor, um sofrimento. Quarenta e um anos, anos
de estudo, muito estudo. Passou a vida estudando, com-
prando livros estrangeiros caríssimos, lendo e queiman-do as pestanas para se tornar um bom neurocirurgião.
Não que tivesse vaidades.que desejasse aparecer. O que
desejava era ser útil, com eficiência, estar pronto para
resolver os problemas de saúde que lhe apresentassem.
Fez cirurgias jamais realizadas em Belém. Ganhou con-
ceito entre os colegas e entre os clientes. Alguns terão
morrido, mas ficava a certeza de que haviam recebido
o melhor tratamento, que se havia feito o que era huma-
namente permissível. Quem o diz não sor eu. Pai, a mui-
tos poderá parecer que são palavras de um "pai coruja",
àqueles que não o conheciam de perto. As manifestações
de conforto e carinho que tenho recebido, vindas de mui-
tos corações agradecidos e generosos, sempre fazem sen-
tir esse ponto alto de sua personalidade de médico
qualificado. Mas, sem compreender porque foi o meu Gil-
berto que as parcas levaram para o reino do Senhor. Fa-
lou comigo, sem nada transparecer, minutos antes. Logo
a seguir, atônito, o vejo caido ao solo, inconsciente, exa-
lando tênue gemido. Nem uma palavra. Nada. Absolu-
Lamente nada. Era o fim. Mas, ainda foi levado, debaixo
de chuva, ao Incor, a última esperança. Nada.

Pensei, então, no epitáfio que Antônio Vieira colo-
caria em um morto, os versos de David: INTER MOR-
TUS LIBER.

O padre Antônio Vieira, no sermão das cinzas, ex-
plicava; "Entre os mortos livre. Livre dos cuidados do
mundo. Livre de estimulações e invejas, porque a nin-
guém faz oposição. Livre de esperanças, porque nenhu-
ma coisa deseja. Livre de contingências, e mudanças;
porque se isentou da tentação da fortuna. Livre dos ho-
mens, que é a mais dificultosa liberdade, porque se des-
prendeu de si mesmo. Livre, finalmente, de todos os
prazeres, moléstias e inquietações da vida, porque já está
morto."A todos os mortos — continua Vieira —, canta-se
piamente por costume; Requiescant in pace. Mas esta
paz, e este descanso, só é logrado, seguramente, aos que
morrerão de morrer. (...) Acabando desta maneira a vi-
da, esperamos, confiadamente a morte, e por benefício
do pó fomos; Poluis es: Não teremos o pó que havere-
mos de ser. In puluerem reurteris".

Uma luz, pequeninha luz, o cintilar de um vagalu-

me em uma constelação, o que representará em face da
eternidade?. A paz está na morte. Assim espero que se-
ja. Mas, longe está o meu convencimento dessa verda-
de. Eu queria o meu Gilberto aqui ao meu lado, ouvindo
os seus "laiser" afinadíssimos, os "tapes" selecionados,
mergulhado nos livros, em procura da vida. A vida é o
real, o palpável, o sentido, ainda que o coração admita
sempre que nem tudo terminou, que outra grande e lon-
ga jornada teve início, nas plagas celestiais. O que sinto
é um vácuo. A ausência do Gilberto para sempre, daquele
menino alegre e inteligente, companheiro de seus com-
panheiros, leal, fraterno, dedicado aos seus doentes, um
mundo de problemas e emoções tomando conta de seu
pensamento. Era um prisioneiro da medicina, dos doen-
tes, sofrendo com eles as suas dores. Passou dez meses
na Inglaterra em procura da fórmula mágica para fa-
zer desaparecer a dor, a dor crusciante e insuportável
dos que sofriam. Trouxe alguma coisa, mas não foi tu-
do. Nada mais se sabia. Reservado, muito reservado, não
exteriorizava os seus pensamentos, não passava adian
te os seus próprios sofrimentos. Vive" um ano no Rio,
metido no "Instituto de Neurologia", acompanhando de-
perto os ensinamentos e a experiência do mestre Deo-
lindo Couto. Oito anos em São Paulo seguindo os passos
do grande cirurgião neurologista Aloisio Pimenta, ab-
sorvido pelo Hospital São Paulo. Quando sentia muitas
saudades de casa, atormentado pela solidão de quem vi-
ve só, sem empregada e sem nada mais, tocava o telefo-
ne, escrevia uma longa carta de desabafo. Qualquer hora
que eu lhe telefonasse para o hopilal, lá estava, sempre
ocupado. Não satisfeito, resolveu ser interno do Hospi-
tal de Juquiry, uma passagem pela psiquiatria. Fez cur-
sos e estágios de Anatomia, Fisiologia, Histologia,
Anatomia Patológica em Laboratórios categorizados de
notáveis mestres, tudo relacionado com a neurocirurgia.
Não parava e ainda escrevia trabalhos científicos para
revistas especializadas alguns vertidos para o inglês. Tb-
ve oportunidade de ficar em São Paulo. Não quis. Que-
ria voltar para sua Belém, para o seio da família. Passou
um ano em Londres, sempre estudando, recebendo os en-
sinamentos do mestre de neurocirurgia, o professor Hit-
cock. Lutou para se instalar em Belém. Comprou ferros
e mais ferros, trabalhando sempre.

Examinando todo esse passado, chorando pela sua
ausência, eu me pergunto: para que? Certo que foi útil
durante algum tempo, mas não teve a oportunidade de
constituir família, plantar uma semente que viesse
representá-lo na imensidão dos tempos. E de atormen-
tar. Mas. como dizia o Padre Vieira: Requiescant in pa
ce, Gilberto. O criador esteja contigo.
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Dois fatos em foco:

- A acumulação de cargos.
- Limites com o Maranhão.

Egydio Salles

Febre grevista

- Na administração pública em geral são milha-
res os servidores que acumulam cargos, funções ou empre-
gos públicos, uns, legalmente, outros, não.

Quanto às acumulações indevidas há um certo afrouxa-
mento ou tolerância dos responsáveis pelas nomeações ou con-
tratações, tirando muitas vezes a oportunidade de outros mais
capazes para o exercício da função pública.

A matéria, de natureza administrativa, é tratada a nível
constitucional, onde são fixadas as hipóteses permitidas de
acumulação.

A proibição de acumular não diz respeito somente a car-
gos públicos na administração direta, mas também se esten-
de amplamente a todos os empregos e funções em autarquias,
empresas públicas, sociedades de economia mista e funda-
ções mantidas pelo Poder Público (art. 37, XVII, da C. F.).

A Carta atual, a exemplo das anteriores, enumera os ca-
sos permitidos de acumulação.

Assim, não é proibida a acumulação de cargos, funções
e empregos nos seguintes casos: a) a de dois cargos de pro-
fessor; b) a de um cargo de professor com outro cargo técni-
co ou científico e c) a de dois cargos privativos de médico.

Mas há uma condição: a acumulação só será possível se
houver compatibilidade de horários para o exercício dos car-
gos acumulados (art. 37, XVI, da C. F.).

A Constituição anterior, como a de 46, exigia ainda que
entre os cargos acumulados houvesse "correlação de mate-
rias", a fim de evitar que o mesmo servidor ocupasse dois car-
gos, funções ou empregos que exigissem conhecimentos
diferentes.

O artigo 17, §§ 1?. e 2?, do Ato das Disposições Transito-
rias, na área de saúde pública, assegura duas outras situa-
ções de acumulação: a de dois cargos ou empregos privativos
de médico que estejam sendo exercidos por médico militar
na administração pública direta ou indireta e o exercício eu-
mulativo de dois cargos ou empregos privativos de profissio-
nais de saúde que estejam sendo exercidos na administração
pública direta ou indireta.

Isso somente para aqueles que, à data da promulgação
da Constituição, ja exerciam tais cargos.

No tocante à acumulação, a lei não distingue entre ser-
vidor ocupante de cargo efetivo do de cargo em comissão, da-
quele em atividade do inativo.

A hipótese de acumulação de dois cargos privativos de
médico foi introduzida na Constituição de 1967, tendo em vis-
ta que à época havia carência de médicos no País, notada-
mente nas cidades do interior, mas o objetivo não foi alcançado
e os médicos em grande número permaneceram nas gran-
des cidades.

Contra esse tratamento constitucional diferenciado
insurge-se, sensatamente, o governador Hélio Gueiros, que
acha devesse a permissão também abranger outras catego-
rias profissionais, objetivando uma remuneração condigna.

Para concluir, convém esclarecer que a União e muitos
Estados mantêm uma Comissão Permanente de Acumulação
de Cargos para examinar os casos de permissão legal de acu-
mulação, a partir do momento da posse do servidor.

É por aí que se começa, porque é de pequenino que se
torce o pepino, já dizia minha avó.

 — Foi denunciado na Assembléia Legislativa o fa-
to de que uma área fronteiriça de 100 mil hectares do territó-
rio paraense está em poder e sob jurisdição maranhense.

Depois, veio a saber-se q e os limites com os Estados do
Amazonas e Mato Grosso apresentam problemas da mesma
natureza.

Há também munic.pios cujos limites são contestados pe-
los vizinhos entre si.

Urge arrumar a casa.
Em relação aos limites do Brasil com os países vizinhos,

o governo mantém em atividade, a fim de dirimir dúvidas e
fazer estudos, a Comissão Demarcadora de Limites, do Mi-
nistério das Relações Exteriores.

Em "Fronteiras Sangrentas — Heróis do Amapá", o emi-
nente e estudioso jurista e pesquisador Sílvio Meira narra o
fato histórico das lutas mantidas por Francisco Xavier da Vei-
ga Cabral — o Cabralzinho — em defesa das fronteiras bra-
sileiras em litígio no Amapá, nos limites com a Guiana
Francesa, cujas linhas definitivas foram fixadas em 1900, por
arbitramento, pelo Conselho Federal da Suíça, em Berna,
ocorrendo a incorporação da área contestada ao nossa terri-
tório em janeiro de 1901, através do delegado Egydio Leão de
Salles, nomeado pelo então governador Paes de Carvalho, em
nome do governo brasileiro.

No âmbito do território brasileiro, a definição dos limi-
tes entre Estados e entre Municípios está na própria Consti-
tuição.

Ela determina que "os Estados e os Municípios deverão,
no prazo de três anos, a contar da promulgação da Constitui-
ção, promover, mediante acordo ou arbitramento, a demar-
cação das suas linhas divisórias, atualmente litigiosas,
podendo para isso fazer alterações e compensações de área
que atendam aos limites naturais, critérios históricos, con-
veniências administrativas e comodidade das populações li-
mítrofes" (art. 12, § 2? do Ato das Disposições Transitórias).

Os governos interessados, se não promoverem a demar-
cação das terras em turbulência no prazo previsto, caberá à
União "determinar os limites das áreas litigiosas".

No caso dos limites com o Maranhão compete ao Gover-
no do Estado inicialmente constatar a procedência da denún-
cia e, na sua confirmação, promover a demarcação de comum
acordo com o governo maranhense, não só nesse caso como
em outros que possam existir.

Mãos às terras!

Emir Bemerguy

Furtei o título de um tópico recente do "Jor-

nal do Brasil", transcrito em "O LIBERAL". Na
condição privilegiada de testemunha ocular da
História nacional, há meio século, tenho opiniões
sólidas sobre as turbulências atuais. A nação atra-
vessa dias ainda piores do que os mais repugnan-
tes momentos da anarquia comandada por João
Goulart e Leonel Brizola. Não sumiram apenas a
carne, o leite, os remédios: desertaram também
a autoridade, o bom senso, a vergonha na cara.
Custou um pouco, mas veio: a natimorta Nova
República" é, hoje, a "República Sindicalista" que
os militares não deixaram prosperar em 1964. A
febre greveira é tão alta que leva ao delírio dos doi-
dos. Parece, às vezes, que o chefão brasileiro não
se chama José Sarney, mas Jair Meneghelli, do-
no da CUT, senhor dos destinos da pátria amada.
Esse filme, ninguém viu antes. _ ....*.

Quem quiser, confira nos arquivos deste jor-
nal, que me acolhe e atura há mais de doze anos.
Quando eu tomei conhecimento da deliberação
maluca, infantil e irresponsável da Constituinte sp-
bre o direito pleno às greves — sem excluir as de
caráter político! — fiz a previsão fácil e até aca-
ciana. A curto prazo — disse que — todos veria-
mos os frutos venenosos da concessão desatinada.
Somos um povo que ainda não amadureceu para
certas conquistas democráticas. Com facilidade
são esquecidas ou ignoradas, no Brasil, as fron-
teiras entre o uso e o abuso. Milhões de patriotas
entendem que ser livre é não possuir freio algum,
obrigação de aualquer espécie, é não respeitar se-
ja lá o que for. O adulto grisalho — sobretudo o po-
li tico, fadado a influir sobre as massas — que
desconhece essas fraquezas da alma nacional,
além de péssimo psicólogo, estacionou na infân-
cia — é meninão careca e de gravata. Rapidamen-
te despencaram sobre o país estarrecido as
interpretações furiosas, afrontosas, perigosas e es-
candalosas da gentileza constitucional. Um sindi-
calismo enlouquecido incendeia, quebra, provoca,
desafia. E seus líderes dementes ainda se vanglo-
riam de causar prejuízos monumentais ao povo
brasileiro!

Aí estão, em toda a sua brutalidade, os efei-
tos da imprudência indefensável da Assembléia
Nacional Constituinte, que jogou para a arquiban-
cada, tornando abrangente o direito à greve. Pior
do que isso: sete meses depois, por mais incrível
que nos pareça a omissão, o Congresso verde-
amarelo não sentiu a necessidade urgentíssima de

regulamentar a paralisação de serviços. Foi pre-
ciso que o doutor Sarney, cedendo a poderosas
pressões, descruzasse os braços e produzisse uma
açucarada "medida provisória" como tentativa de
diminuir a desordem que varre a nação. O que es-
peram Suas Excelências? A velha malandragem
dos homens públicos brasileiros, o próprio instin-
to de sobrevivência dos políticos — até isso pare-
ce haver sumido junto com a autoridade e os
gêneros essenciais à vida. Exibindo espantosa au-
sência de autocrítica, esse mesmo Congresso ino-
perante, palanqueiro, eficiente para legislar em
causa própria, esse mesmo Congresso presume-
se qualificado a governar o Brasil num regime
parlamentarista! O caldo de cultura está pronto,
meus bons irmãos, para outra aventura genera-
lesca e até para uma fratricida guerra civil. Ca-
da cidadão poderá debitar a senadores e
deputados federais grande parte da responsabili-
dade pelo que está sucedendo e viver a ocorrer.
Longe estão eles de cumprir suas obrigações.

Pelo jeito, os caciques desta tribo malsinada
ainda acham pequeno o estoque de confusões e
molecagens. Num ano de eleições presidenciais,
apresentam-se como "renovação e progressismo"
nada menos do que Ulysses Guimarães, Leonel
Brizola, Jânio Quadros, Lula, Aureliano Chaves...
Custa-me compreender como se brinca assim com
questões gravíssimas. Homens caindo aos peda-
ços, incapazes^fossilizados, comprometidos com
a direita mais bolorenta ou com a mais radical es-
querdalhada, são expostos como grandes reden-
tores da pátria em decomposição. Não costumo
anular o meu voto, mas até agora não descubro
qualquer alternativa para uma boa escolha.

Nisso tudo, além da inquietação ante o futuro
cada vez mais incerto e sombrio, indigna-me o po-
pulismo burro e cruel da fina flor sindicalista. Es-
sa estranha gente, esses barbudos cavalheiros não
entendem que se vingam de um governo injusto
e frouxo prejudicando exatamente o povo! Quem
mais sofre com as greves boçais são o Zé da Bo-
dega, a lavadeira Maricota, o bóia-fria, que não
têm culpa alguma. Ônibus, trens, hospitais, abas-
tecimento, bancos — tudo se paralisa contra a po-
pulação. Mas, em tempos de eleições, é a eles —
aos párias da vida — que essa mesma horda
opressora vai mendigar votos e fazer promesas.
Há um mínimo de coerência e honestidade em tu-
do isso? Enojado, pingo o ponto final.

Um equívoco semântico
Ápio Campos

Se me fosse permitido sugerir aos estudiosos de se-
miótica, em nosso país, um tema que suscitasse o inte-
resse mesmo dos menos entendidos nessa matéria, eu
proporia um aprofundamento sobre as razões que se es-
condem atrás das opções vocabulares dos discursos go-
vernamentais.

No último pronunciamento presidencial, por exem-
pio, foi cunhada uma expressão — não sei se com o as-
sessoramento de um especialista que imediatamente se
transformou em idéia-força, repetida pelos meios de co-
municação e citada como argumento indiscutível da cor-
reção do ponto de vista oficial a respeito dos movimentos
grevistas que assolam o país. As greves atuais são gre-
ves selvagens. O povo brasileiro, avesso por índole aos
atos de violência, não aprova, em principio, depredação
de prédios, incêndio de veículos, piquetes agressivos,
ocupação de espaços que se destinam ao uso do públi-
co, este castigado duas vezes: pelo governo e pelos mo-
vimentos de oposição.

Embora a palavra selvagem tenha, sob forte influên-
cia ideológica dos chamados "colonizadores" assumido
novo sentido, não se pode esquecer que a sua derivação
evidente ainda continua sendo a vinculação que guarda
com o mundo da SELVA. É muito primitivo imaginar que
tudo quanto respeita a selva represente um perigo para
o homem. Quando a escola romântica inaugurou o con-
ceito de "bom selvagem", projetando-o sobre outras ciên-
cias que não somente a literatura, pretendia refutar
preconceitos, ainda hoje sobreviventes, e apresentar, co-
mo nos índios de José de Alencar, a figura dos habitan-
tes das selvas como a de seres possuidores de virtudes
e de grandeza que superavam às dos homens tidos por
civilizados. Posto que o indianismo haja desfigurado ar-
tificialmente o perfil dos silvícolas, exagerando suas qua-
lidades dentro de um modelo europeu, não se pode negar
que o propósito tinha sua razão de ser, num esforço de
reabilitação do homem da selva e na tentativa de tor-
nar menos utópica a doutrina do Senhor de que todos so-
mos irmãos e, por isso, nos devemos amar uns aos outros.

De qualquer sorte, se a palavra "selvageria" for to-
mada — como o foi pelos europeus imperialistas — co-
mo sinônimo de barbárie, crueldade e rudeza, ninguém
se mostrou mais selvagem do que o chamado coloniza-
dor, que tomou sobre si a incumbência da conquista do
Novo Mundo, em nome da fé e do cristianismo. Frei Bar-
tolomeu de Ias Casas, o bravo dominicano que lutou até
à exaustão contra a selvageria dos espanhóis no Mexi-

co, em Cuba e no Peru, conta em seus livros — que eram
mais relatórios a serem apresentados ao rei — cenas ter-
ríveis que presenciou, como a de um preposto que ali-
mentava seus cães de raça com crianças índias, diante
de risadas e exclamações de gozo. Não fora na selva que
tat "cristão" aprendera essa crueldade insensata e
sádica.

Impõe-se, por conseguinte, uma depuração semân-
tica dos termos de nossa ambígua democracia, a fim de
entendermos bem o que nos querem passar, como ver-
dade, os dirigentes de nosso país. Não se discute que to-
dos somos contra a violência e não podemos aprová-la
como metodologia para qualquer tipo de solução. Ela não
é solução para nada, é apenas um agravamento dos pro-
blemas. Não devemos, entretanto, esquecer aquela pa-
lavra da Bíblia — abyssus abyssum vocat. A violência
é um abismo e sempre provoca outro abismo. E o que
estamos assistindo é a espiral ascendente de violência
que ameaça nos tragar a todos.

Não há, portanto, violência só de um lado, e não são
as greves em si que representam um ato de violência.
Não existem greves selvagens, no sentido etimológico do
termo, pois seria o mesmo que dizer "greves silvestres",
como as flores silvestres ou os animais selváticos, que
facilmente colocamos em cativeiro, para exibi-los ou
domesticá-los. Nem existiram jamais greves "dos sei-
vagens", pois não consta, na longa e dolorosa história
cruenta da colonização do Novo Mundo, alguma vez em
que os índios tenham feito greve contra os civilizados que
os oprimiam, escravizavam, roubavam, torturavam, di-
zimavam, destruindo-lhes os povoados, saqueando-lhes
as riquezas, transformando-os em mão-de-obra barata
para seus empreendimentos.

Mas o abismo da opressão, da crueldade e da vio-
lência gera outro abismo, e a visão permanente da cor-
rupção; do jogo de interesses pessoais; do achatamento
dos salários; da inflação insaciável que a mentira ofi-
ciai afirma não existir; da fome institucionalizada por
um regime que se diz democrático; do tripudio da im-
punidade que zomba dos direitos fundamentais da pes-
soa humana; — tudo isso acaba transformando a única
arma que lhe assegura a Constituição numa reação
do povo movida pelo desespero, e por vezes dócil ao co-
mando do radicalismo político e ideológico.

índios selvagens? Ainda que o fossem, eles tiveram
bons mestres de toda sorte de selvageria!

Onde estão os
líderes políticos

do Pará?
Benedicto Monteiro

O deputado Arnaldo Moraes, proferiu um longo
e proficiente discurso de defesa da Amazônia, da Su-
dam, do seu superintendente afastado, e contra a prá-
tica governamental federal para corrigir os
desequilíbrios regionais. Mas, esqueceu de um pon-
to importantíssimo, ao acusar apenas o ministro João
Alves.

Esqueceu-se que a Amazônia, e especialmente
o Estado do Pará, também tem um ministro no go-
verno, que é o Dr. Jader Barbalho.

Ministro tão importante, que detém em suas
mãos o terceiro orçamento da República. E que já
é candidato a retornar ao governo do seu Estado nas
próximas eleições de 1990.

Não acredito que o presidente da República, te-
nha, autorizado o ministro João Alves a promover o ,
descrédito do Sr. Henry Kayath e da própria Sudam,
sem ouvir o ministro Jader Barbalho. Ja que ele não
ouviu o governador Hélio Gueiros, não ouviu o pró-
prio superintendente afastado, não ouviu os senado-
res e deputados que compõem as bancadas da
Amazônia e do Pará, lógico é que ele tenha ouvido
o ministro Jader Barbalho que, como governador do
Estado, indicou o Dr. Henry Kayath para superinten-
dente do órgão.

Além do mais, o ministro paraense, sempre se
jacta de ser o líder máximo da política no Estado.
E creio que a sua inclusão e manutenção no minis-
tério, deve se creditar, exclusivamente a essa sua li-
derança política, não só no PMDB, como em áreas
adjacentes.

Mas, raciocinando por absurdo, e, admitindo que
o presidente Sarney não tenha ouvido o ministro Ja-
der Barbalho, é de perguntar: qual a posição dele,
como amazonida, como paraense, diante desse ver-
dadeiro esbulho que se está perpetrando contra a
Amazônia e especificamente contra o Estado do
Pará?

Como pode um ministro que está no governo, ex-
clusivamente pela sua condição de líder político da
área, não ter conhecimento da denúncia que seu ami-
go Feola fez à Polícia Federal? Como pode ignorar
as matérias pagas, colocadas em quase todos os jor- ,
nais do Brasil, tentando desmoralizar a administra-
ção da Sudam? Como pode desconhecer uma
comissão nomeada pelo seu colega de ministério, pa-
ra apurar irregularidades na administração que ele *

próprio indicara ao Governo Federal? E como pode
ficar omisso diante do afastamento dessa adminis-
tração e da decretação de uma intervenção branca,
nesse órgão que sempre foi a menina de seus olhos
em outras ocasiões? Se não me engano, esta quês-
tão do artigo 17 e meio é do conhecimento do minis- .
tro Jader Barbalho que, justiça seja feita, sempre
pugnou, em discursos, pela modificação drástica da
política de incentivos fiscais.

Talvez S. Exa. tenha sido cooparticipante desse
artifício de corretagem que o Dr. Henry Kayath ma-
nipulou com grande capacidade, para aumentar a ar-
recadáção do Fundo de Incentivos para a Amazônia
na área dos empresários que pagam o imposto de
renda. Agora, que o Dr. Henry Kayath demonstra a
extrema competência de fazer a Sudam arrecadar
mais que a Sudene, tornando possível melhorar os
financiamentos localizados na Amazônia, vem o mi-
nistro do Interior e diz que isto é uma irregularida-
de e pune o superintendente com o afastamento
compulsório e a intervenção imediata.

Eu mesmo, como deputado, já requeri do minis-
tro da Fazenda que me informasse a razão e o dis-
positivo em que ele tinha se baseado para transferir
14 milhões de cruzados novos, do Finam para o Fi-
nor, isto é, da Sudam para a Sudene executada sor- ;
rateiramente, desde o fim do ano passado por mera
operação bancária.

Se o presidente Sarney e o seu ministro do Inte-
rior, devem uma reparação à Amazônia e ao Estado
do Pará, o ministro Jader Barbalho, como amazoni-.
da, como paraense, e como ministro do Pará, deve
uma explicação aos seus conterrâneos, aos seus elei-
tores, a respeito dessas acusações assacadas contra
a administração da Sudam que o deputado Arnaldo
Moraes classificou como caluniosas.

Para mim, pessoalmente, eu ficaria satisfeito, se •
ele me explicasse, porque ficou tão omisso, quando
neste caso, se discute os interesses da nossa Região
e do nosso Estado.

Onde estão os líderes políticos do Pará? Que
vêem a sua região e o seu Estado saqueados pela pró-
pria autoridade pública, e não manifestam o seu de-
sacordo e a sua indignação diante dos atos
sorrateiramente consumados? Será que o Pará, no
centenário do seu grande líder Magalhães Barata,
virou mesmo, como disse o governador Hélio Guei-
ros, sem usar a palavra própria, 

"baú" da Mãe
Joana?

(Discurso pronunciado na Câmara Federal)

A urgência do diálogo com Deus
Não faz muitos dias, um dileto companhei-

ro de partido e de bancada no Congresso Na-
cional dizia-me, como que em forma de
desabafo, da sua perplexidade diante da falta
de credibilidade do povo nos políticos de nos-
sa pátria.

Realmente, estamos vivendo uma fase cri-
tica e difícil para convencer a opinião pública
de que os políticos não podem ser acusados de
forma generalizada como improbos e ou ócio-
sos no cumprimento do dever, mas um fato, por
si só é suficiente para comprometer a imagem
da nossa organização" político-partidária e,
com ela, os que exercem militância na vida pú-
blica. Refiro-me ao "troca-troca" de legendas,
responsável que tem sido pelo enfraquecimento
dos partidos políticos, que são, a rigor, os pila-
res do direito, da liberdade e da democracia.

O regime autoritário de 1964 criou o insti-
tuto da infidelidade partidária, imputando a
perda do mandato no Senado , na Câmara Fe-
deral, Assembléias Legislativas e Câmaras
Municipais ao representante político que, por
atitudes ou pelo voto, se opusesse às diretrizes
legitimamente estabelecidas pelos órgãos de
direção partidária ou deixasse o partido sob eu-
ja legenda fosse eleito. Enquanto vigente essa
norma de direito constitucional, a despeito de
acremente condenado pela oposição como "ca-
misa de força", manteve os partidos políticos
devidamente estruturados, fazendo com que os
detentores de mandatos eletivos não fossem ex-
postos a vexames e os exercessem conscientes
das responsabilidades preconizadas nos com-
promissos das campanhas eleitorais que bali-
zavam a conquista do voto.

Com a edição da Carta Fundamental de
1988, o instituto da infidelidade partidária foi
abolido pelo excessivo liberalismo de fortes seg-
mentos esquerdistas, sob o pretexto fútil de ser
derivado do "entulho autoritário" e, como tal,

impossível de afigurar no texto de uma consti-
tuição progressista.

Confesso-me sem qualquer fascínio saudo-
sista, até porque julgo necessário que se façam
motivadas transformações no processo
político-partidário, onde os vícios do passado
e as conveniências de interesses no presente,
são fatores de impedimentos para que se im-
plantem modelos mais próximos da perfeição,
compatíveis com os nossos padrões de nação
em busca do desenvolvimento.

Entendo, porém, que os fatos históricos são
testemunhos insuspeitos de que, até o momen-
to, ninguém neste pais esteja convencido de que
a Nova República apresente maiores índices de
melhorias ao povo brasileiro do que aqueles
usufruídos durante o período dos governos da
Revolução de 1964. Antes, pelo. contrário.

Portanto, se nos atermos à esperança de re-
cuperar o prestígio simultâneo das instituições
político- partidárias — Congresso Nacional e
partidos políticos — precisaremos recorrer ou
à extinção destes, substituindo-os por Blocos
Parlamentares , ou trazer de volta o instituto
da infidelidade partidária, sem o que difícil-
mente resgataremos o respeito perdido em tão
pouco tempo.

Na Homília da Páscoa do Congresso Nacio-
nal, o cardeal José Freire Falcão fez este
destaque:-"No cumprimento de sua missão na cida-
de terrena, o cristão não pode instrumentali-
zar sua fé em proveito de uma determinada
opção temporal. A fé cristã não se identifica
com uma dada opção política. Embora, possa

e deva esclarecer as posições temporais do cris-
tão; alimentar sua esperança e fortalecer seu
engajamento, em ordem ao serviço do bem co-
mum, as opções políticas são sempre opções
pessoais do cidadão, "marcadas pela fragilida-
de e a ambigüidade de toda realização

Jorge Arbage
humana ".

Mais adiante, afirma:-"Há um aspecto da atividade política no
qual essa ambigüidade parece mais acentua-
da: a política partidária. Se todos devem
interessar-se pelo bem comum da coletivida-
de e contribuir para ele, nem todos têm voca-
ção para a política partidária".A crítica do cardeal arcebispo de Brasília,
tal como colocada, exprime com primorosa au-
tenticidade a realidade do quadro político bra-
sileiro. A política deve ser uma atividade para
o bem da Sociedade, e, assim, exercida na for-
ma de sacerdócio pelos que nela militam. Tb-
davia, não se pode exigir nem esperar outro
tipo de comportamento político num país on-
de os partidos não se afirmam por suas prega-
ções doutrinárias e filosóficas, mas ao saDor do
protecionismo à sombra do poder público.

De outro modo, não se explica a corrida,
nos últimos anos, (período da Nova República)
no direcionamento dj Tribunal Superior Elei-
toral, para a criação de uma imensa varieda-
de de siglas partidárias, a maioria das quaisdesprovidas de tradições ou identidades com
as aspirações do povo brasileiro. A exceção de
partidos como PMDB, PFL, PDS, PTB, PDT,
PT e alguns outros nanicos, todos os demais
existentes, em número superior a 20, se cons-
tituiram não para servir à democracia, mas
aos conchavos de bastidores, visando confun-
dir com seus candidatos inviáveis o processo
de escolha no veredito das urnas.

Alénvdas crises, política, econômica, so-
ciai, cultural e partidária, temos diante de nós
o espectro da crise moral. Esta de caráter mais
agudo, forçou o expurgo da vida pública, com-
pulsória ou voluntariamente, de muitos líderes

a quem o Brasil tanto deve pelos serviços que
prestaram em favor da coletividade nacional.
Não há pior desgraça para a história e a vida
de uma nação, do que a falta de lideranças con-
fiáveis que possam conduzir com segurança o
rumo do seu destino. Isso veio agravar, ainda
mais, a nossa dificuldade pontificada no baixo
nível de politização do eleitorado para saber
discernir a escolha do futuro mandatário do
país.

Para se ter uma idéia da falta de consciên-
cia, no próximo exercício do voto, cita-se o se-
guinte balanço entre seis pessoas que se
manifestavam predispostas a elegerem o futuro
presidente da República: — Três votarão no go-
vernador Collor de Melo, "porque vai caçar e
botar na cadeia os marajás"; um em Leonel
Brizola, "porque foi o único a criticar, em ei-
ma do lance, o Plano Cruzado"; os dois últimos,
pasmem, preferem o Marronzinho, "porque não
tem papa na língua. Esculhamba o que pode
e diz com clareza o que são os políticos .

Como se vê, nenhum dos eleitores procu-
rou indagar sobre a plataforma do governo dos
supostos candidatos, e o que farão, se eleitos,
para solucionar os problemas, sérios e graves
que todos enfrentamos. Preferiram ater-se ao
revanchismo, à demagogia e à ausência de se-
riedade naqueles que evidentemente possam
tornar-se inquilinos do Palácio do Planalto. Co-
mo cidadãos de uma nação angustiada pela fo-
me e a miséria, temos que ficar preocupados
em que ela permaneça escrava, por mais ai-
gum tempo, da marcha na contra mão da
história.

Maurice Maloux diz que:"subir na política é rastejar na vertical. O
cúmulo da habilidade na política é expressar
uma entrada e uma saída".

Um pouco mais mordaz, Hegel afirma:"O povo é a parcela da Nação que não sa-
be o que quer" *

Com tantos conceitos desprimorosos escri-
tos no passados, temos de nos socorrer da fra-
se de René Coste, ainda uma espécie de alento
nestes dias conturbados para os povos civiliza-
dos: —

"O Evangelho possui um espírito cuja con-
cretização permite compreender e realizar a
política de modo radicalmente novo"

Precisamos usar os meios de Comunica-
ção, agora e já, para deslanchar uma camyg-
nha de conscientização nacional. Devemos
esclarecer que as musas e os galãs que tanto
nos fascinam, quando derramam suas falácias
no vídeo, na busca de voto popular, nem sem-
pre são os melhores vocacionados para a poli-tica partidária. E quando sentimos o calor do
vulcão social a emitir sinais de erupção a qual-
quer momento, aconselhável se torna uma pau-sa para reflexão. Façamos um diálogo comDEUS, quem sabe o único caminho de encon-
trarmos a paz interior e a força espiritual pa-ra o cumprimento de nossos deveres políticoscom o Estado e a Nação. Acolhamos o exem-
pio de Dag Hammakskjold, secretário geral da
ONU, que, um mês antes de sua morte, em mis-
são de paz no Congo, em 1961, escrevia:-"Tu que eu não conheço,

Mas a quem eu pertenço.Tu que eu não entendo,
Mas a quem consagrei minha vida.
Tú".
Com efeito, a vida humana e as estruturas

da sociedade não mudam, se instrumentaliza-
das apenas por decisões técnicas e opções po-líticas. Para alcançarem a plenitude de tais
objetivos, é necessário que se tornem frutos de
uma divina sabedoria, bebida em seu tríplice
patamar ascendente:- a reflexão filosófica, a
fé religiosa e a contemplação de Deus.

Fora desses princípios, é vã qualquer luta
política ou ideológica visando reordenar a tra-
jetória do Brasil na rota do futuro.
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Sul do Pará pede estradas vicinais

Leila Abreu: problema econômico

Número de mães
solteiras é maior

no Norte e Nordeste
O Norte e o Nordeste caracterizam-se como as regiões

emque há maior número de mães solteiras e esposas
abandonadas pelos maridos. No Nordeste, o índice de mu-
lheres nessa condição, maior do que o do Norte, é de 52%.
A informação é da professora Leila Abreu, secretária ge-
ral da Confederação das Mulheres.no Brasil, que falou, no
auditório do Idesp, sobre 'Organização da mulher, igual-
dade e participação'.

Para Leila Abreu, a principal causa do problema é a
situação econômica das famílias. "Na maioria das vezes,
os homens viajam para procurar emprego nas capitais do
Sul e deixam a esposa criando os filhos e sustentando a fa-
mília". Ela acredita até que as mulheres se agarram à de-
fesa da vida, pois conseguem sustentar os filhos na condi-
ção de subempregadas.

¦ A secretária geral revela que, em geral, as mães sol-
teiras são mulheres jovens, chamadas de 'chefes de famí-
lia', pois desempenham o papel de 'dono da casa'. A esta-
tística, a nível nacional, é de que duas entre cinco adoles-' centps, na faixa etária de 12 a 15 anos, são mães solteiras.

Na região Norte, segundo Leila Abreu, há um grande
potencial feminino que precisa ser organizado em asso-.
ciações. Ela lembrou que a Federação das Mulheres no'Pará foi fundada com 7 mil mulheres, distribuídas em
1.500 associações. Hoje, ainda há esse número de associa-
ções, mas o número de mulheres associadas não é o mes-
mo. "É preciso reestruturar e ampliar as bases da federa-
ção, em função do potencial existente aqui", recomendou
ela.

Para que as bases sejam ampliadas, Leila Abreu reu-' niu, ontem, com entidades comunitárias, associações de
mulheres, clubes de mães, associações de donas-de-casa e
centros comunitários. Ela passou todo o dia de ontem visi-
tando a Câmara Municipal de Belém, Assembléia Legisla-
tiva, Prefeitura Municipal de Belém e Palácio do Gover-
no, para conseguir apoio no sentido Je que a criação de fu-
turas creches seja antecedida de uma análise do número
necessário e dos locais onde fazem indispensáveis. Para
que sejam organizadas de madeira correta, na opinião de
Leila Abreu, há necessidade de uma discussão, por parte
das entidades representativas da mulher, do projeto em
conjunto.

Leila Abreu lembrou, ainda, a importância da mulher
hoje. Ela explica que 51% da população brasileira são mu-
lheres e que, por esse motivo, a sua contribuição para pro-
mover mudanças é maior que a dos homens, "principal-
mente no momento das eleições presidenciais".

Leila Abreu é licenciada da Federação das Mulheres
de Pernambuco, foi deputada estadual até 1986 e há 15
anos trabalha na coordenação de mulheres. Estiveram
presentes à palestra, Carlos Kayath, secretário de Estado
do Trabalho e Promoção Social; Dulce Accioli, do Conse-
lho de Defesa dos Direitos da Mulher; Leni Campeio, da
Federação Metropolitana dos Centros Comunitários; Vi-
torina Teles, da Federação dos Centros Comunitários do
Pará; Maria Regina Farias, da Federação Paraense das
Mulheres; Lidia Londi, representante da Assembléia Le-

gislativa e várias presidentes de centros comunitários e
associações de mulheres.

Cejup promove curso
nos dias 11 e 12

O Centro de Estudos Jurídicos do Pará/Cejup e a Es-
cola Superior da Magistratura do Pará, com o apoio cultu-
ral de Thema Cultura & Eventos, estarão promovendo no
período de, 11 e 12 de maio próximos o curso A Familia na
Nova Constituição-Fumlamenlos de Direito Civil c Proces-
suai: Conflitos e Soluções. Serão expositores, Álvaro Villa-
ça Azevedo, doutor em Direito, professor adjunto de Direito
Civil e Regente de Pós-Graduação da Faculdade de Direi-
to do Largo de São Francisco (USP), além de professor ti-
tular de Direito Civil da Universidade Makenzie. O segundo
expositor é o professor Cândido Rangel Dinamarco, titular
de Direito Processual Civil da Universidade de São Paulo
e desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Es-
tado de São Paulo.

Durante os dois dias serão abordados assuntos consoan-
tes à temática do curso, tais como: Proteção Constitucio-
nal da Família; Casamento de Fato, Civil, Religioso e
Cunbinato; Igualdade de Direitos e Deveres entre os Con-
cubinato; Separação Judicial, de Fato e Divórcio; Filiação;
Adequação do Direito Processual ao Novo Direito de Famí-
lia da Constituição etc, numa linguagem simples, objetiva
e ao alcance de todos.

As inscrições estão abertas às áreas de Direito, Eco-
nomia, Administração e Ciências Contábeis. Todavia, po-derão participar do evento estudantes e profissionais dessas
áreas — magistrados, advogados, membros do Ministério
Público — e, ainda, servidores públicos — inclusive ser ser-ventuários de Justiça, empresários, dirigentes de empre-
sas e demais pessoas interessadas nas disciplinas.

.. O curso será desenvolvido no auditório da Escola Su-
perior da Magistratura (Trav. Quintino Bocaiúva, 1388, às
proximidades da av. Nazaré), no horário de 19 às 22 horas.
Serão fornecidos certificados de freqüência aos que, inseri-
tos, comparecerem às sessões. Maiores informações pelosfones, 225-0355 ou 228-3146.

O ponto alto do evento será o lançamento do livro Di-
reito Privado 3, do dr. Álvaro Villaça Azevedo, que contém
casos e pareceres ocorridos durante a sua intensa ativida-
de jurídica. A manhã de autógrafos dar-se-á no dia 12 de
maio, às 11 horas no salão nobre do Palácio da Justiça.

Casais com Cristo
realizam festival

O 4o Festival Interparoquial do Encontro de Ca-
sais com Cristo (ECO será realizado hoje na Praça
Brasil, de 9 às 18 horas. Com brincadeiras, desfiles
e variadas apresentações artísticas, o evento, re-
presentando todas as paróquias de Belém, tem a fi-
nalidade de arrecadar fundos para o custeio das
obras sociais mantidas pelos núcleos do movimento
ECC.

Nas igrejas onde estão sediadas as paróquias jáestão sendo vendidas cartelas, ao preço de NCz$
1,50, para concorrer ao sorteio de um aparelho de
videocassete, que dão direito a dois sorvetes. Serão
vendidas, também no Festival, comidas típicas.

A recuperação das estradas vicinais e
o apoio à comercialização da safra foram
as principais reivindicações feitas pelos
agricultores durante a visita do secretário
de Estado de Agricultura, Joaquim de Lira
Maia, aos municípios de Tucumã e Ouri-
lândia do Norte, no sul do Pará. Apesar de
recém-criado, Tucumã é um dos municí-
pios mais promissores no que se refere à
agricultura. A previsão para a cultura de
arroz, por exemplo, é de que até o final do
ano a produção alcance as 2.250 toneladas.
Quanto ao milho e à mandioca, espera-se
chegar a uma produção de 15 mil
toneladas.

O município produz também pimenta-
do-reino, guaraná, seringueira, café e ca-
cau, que já é considerado a futura base da
economia de Tucumã. Há, inclusive, um
escritório da Comissão Executiva do Pia-
no da Lavoura Cacaueira (Ceplac) na re-
gião analisando o solo, desenvolvendo pro-
jetos, distribuindo sementes, dando assis-
tência técnica e viabilizando o comércio. O
cacau em Tucumã chega a atingir uma
produtividade superior ao cacau plantado
no resto do país.

• Na Bahia, por exemplo, a produtivida-
de é de 700 quilos por hectare, enquanto em
Tucumã atinge os 1.500 quilos. O único pro-
blema é o preço: em outros centros produ-
tores, o cacau é comercializado a NCz$
1,20 o quilo, mas em Tucumã não chega a

NCz$ 0,50. O secretário municipal de Agri-
cultura, Eduardo Martins Nunes, pretendecriar uma Associação a fim de que os pro-
dutores possam vender o produto em lote,
já que hoje a venda ocorre de forma isola-
da. Assim, a Associação terá maior poder
de barganha durante a comercialização.

Problemas
Apesar do solo promissor e da grande

produção, o município enfrenta a falta de
estradas vicinais e de armazéns para a es-
tocagem dos produtos. Segundo Eduardo
Nunes, a produção está se perdendo; o que
está sendo colhido é utilizado para a sub-
sistência dos agricultores ou para a ali-
mentação dos animais da propriedade. É
preciso que sejam construídas estradas e
instalados armazéns e que o Banco do Bra-
sil abra uma agência no município, a fim
de que seja garantida a venda do produto
através da política de preços mínimos, dis-
se ele.

Quanto às estradas, a esperança está
na Construtora Andrade Gutierrez, no mu-
nicípio desde 1980 para promover a coloni-
zação de Tucumã. Com o destrato assina-
do no ano passado com o governo federal,
a construtora é responsável pela abertura
e recuperação de 540 quilômetros de estra-
das vicinais. "Isso resolveria em parte o
problema, porque o ideal seria que nós ti-
véssemos uma patrulha rodoviária para
que pudesse ser feita sempre a manuten-
ção das estradas. A Andrade Gutierrez re-
cupera este ano, mas no próximo, quando

ela se retirar da área e iniciar o período
chuvoso, nós teremos os mesmos proble-
mas", afirmou Eduardo Nunes.

Para incrementar o setor agrícola, a
Prefeitura vem desenvolvendo vários pro-
jetos. Já existe uma máquina de beneficia-
mento de arroz e se pretende instalar tam-
bém casas de farinha, olarias comunitá-
rias e viveiros para a produção de mudas,
além de treinar mão-de-obra familiar. Se-
gundo o prefeito João Roberto da Silva, is-
so, entretanto, só será possível com o apoio
efetivo dos governos federal e estadual.

Base física
Depois de verificar as necessidades do

município, Joaquim Lira Maia prometeu
empenho no sentido de atender às reivindi-
cações do meio rural. Nas comunidades de
Boa União e Nova Esperança, em Tucu-
mã, Lira Maia se comprometeu em inter-
ceder junto à Secretaria de Estado de
Transporte (Setrans) para melhorias nas
estradas vicinais. A mesma promessa foi
feita em Ourilândia do Norte, distante oito
quilômetros de Tucumã, que sofre os mes-
mos problemas.

Foi anunciada, pelo secretário, a ins-
talação de uma base física da Sagri com
sede em Tucumã, que irá atender também
aos municípios de Ourilândia, Xinguara e
São Félix do Xingu. A Sagri incrementará
também nestes municípios o Programa de
Produção de Alimentos (PPA), juntamen-
te com a Superintendência do Desnvolvi-

mento da Amazônia (Sudam), Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural
(Emater) e prefeituras locais. O PPA pre-vê a implantação de projetos comunitá-
rios. Outro projeto a ser levado à região é o"Galinha Caipira", com recursos já libe-
rados. Serão construídos galpões a fim de
qúe a produção comece a ser agilizada.

Joaquim de Lira Maia esta enviando
também aos municípios sementes selecio-
nadas de feijão, um veterinário, um agro-
nomo e recursos para a recuperação do ar-
mazém de Xinguara. Quanto ao armazém
de Tucumã, o secretário vai agir junto ao
Ministério da Agricultura para que ele se-
ja reativado e prometeu enviar no próximo
ano um secador de grãos, como forma de
garantir a produção.A Sagri vai ficar também à disposição
das prefeituras que quiserem montar suas
secretarias municipais de Agricultura. Na
opinião de Lira Maia, <sso é importante
porque os municípios passam a ter um ór-
gão de ligação direta com todo o setor pú-
blico agrícola. A Secretaria distribuirá aos
agricultores carteirinhas de produtor, pa-
ra que fiquem isentos da cobrança do Im-
posto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) durante a comercializa-
ção dos seus produtos. "Nós viemos ao mu-
nicípio trazer propostas concretas. Os pro-
gramas são simples mas abrangentes.
Nosso objetivo é aumentar a produção de
alimentos, dando condições ao agricul-
tor", finalizou o secretário.

¦ 
A Ckom, desde a sua criação, em 1979,
vem buscando algo mais do que ser

uma nova empresa de construção civil.
Tem como meta e como filosofia,
ser reconhecida pelo seu
profissionalismo, pela qualidade
das suas obras, que procuram
sempre fazer da sua casa
um complemento onde
você se sinta
realmente bem.
A cada projeto, a Ckom
estuda cuidadosamente a
divisão interna mais prática,
o material de acabamento mais
indicado, o espaço humano necessário
e as fundações mais seguras para cada
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tipo de terreno. Nesses 10 anos de experiência,
a Ckom construiu, lado a lado com seus
empreendimentos, uma equipe integrada

de planejamento arquitetônico e
engenharia, dentro de modernos

padrões empresariais,
explorando sua

criatividade, inovando a
cada passo, permitindo

assim, pôr
em. prática o seu

projeto original.
Considerando o homem

como o motivo primeiro de
qualquer iniciativa, a Ckom está,

agora, introduzindo em Belém, ^n
um novo conceito de morar. !

NA HORA DE COMPRAR 0 SEU
FARTAMENTO,PENSE DUAS VEZE&

Opção A
Sala estar/jantar, três quartos (1 suíte), banheiro social, cozinha,
área de serviço, três sacadas, quarto e banheiro de empregada.
Opção B
Sala de estar/jantar, sacada, três quartos, (1 reversível), banheiro
social, cozinha, área e banheiro de serviço.
O condomínio tem salão de festas, playground e garagem.
Localização: Av. Marquês de Herval, 668, entre Vileta e Humaitá
Financiamento: Bradesco

Sala de estar/jantar com sacada, dois quartos, banheiro social.
cozinha, área e banheiro de serviço.
O condomínio tem salão de ginástica, área de recreação
e garagem. Localização:
Trav. do Chaco, 1545,
entre Duque e Visconde.
Pense nisso também:
poupança facilitada.

Vendas Corretor Creci 16J1

Ckom Engenharia
Gentil, 1051. Tels.:
222-4673 e 223-1447.
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Concurso para juiz no dia 11
0 concurso para juiz do trabalho

substituto da 8a Região — com 219 Ins-
critos, inclusive de outros Estados —
terá inicio às 14 horas do próximo dia
11, no auditório do Tribunal Regional
Eleitoral, com a realização da primei-
ra etapa das provas de Direito do Tra-
balho, Processual Civil e do Traba-
lho.Constitucional, Administrativo,
Penal, Internacional Público, Civil —
Parte Geral e Obrigações —, Comer-
ciai e Previdência. No dia seguinte
haverá a segunda etapa, sendo os re-
sultados divulgados à 14 horas do dia
18. No dia 23, também com inicio às 14
horas, serão feitas as provas de Direi-
to do Trabalho, Civil — Parte Geral e
Obrigações —, Processual Civil e do
Trabalho, saindo o resultado em 6 de
junho.A prova prática, que constará da
elaboração de uma sentença traba-

lhista, será realizada em 8 de junho,
13. Os candidatos aprovados farão a
inscrição definitiva de 19 a 23 de ju-
nho, de 13 às 19 horas. No dia 27 a co-
missão do concurso, presidida pela
juíza Lygia Oliveira e integrada pelo
juiz Roberto Santos e por Francisco
Brasil Monteiro, representante da Or-
dem dos Advogados do Brasil seção
Pará (OAB-Pa), apreciará os pedidos
de inscrição definitiva, sendo publica-
do o deferimento em 3 de julho. No dia
5, os candidatos aprovados deverão
comparecer para o sorteio de pontos
da-prova oral, com início no dia se-
guinte, quando haverá sorteio para os
candidatos que farão o teste no dia
imediato, seguindo-se nessa ordem
até o final. Divulgados os resultados,
os aprovados terão 48 horas para

.apresentar seus titulos, a serem jul-
gados em 11 de julho. O resultado final

às 14 horas. 0 resultado sairá no dia
sairá em 17 de julho.
São Paulo

De 23 de maio a 21 de junho esta-
rão abertas as inscrições ao concurso
público para provimento de cargos de
juiz do trabalho substituto da 2" Re-
gião, com sede em São Paulo. A ins-
crição deverá ser feita pelo candidato
ou procurador habilitado, com procu-
raçfio (firma reconhecida por tabe-
lião), mediante requerimento por es-
crito ao presidente da Comissão do
Concurso e entregue ao Serviço de Se-
leção e Treinamento, na rua da Conso-
lação, 1272T- 6o andar, Sãò Paulo-SP,
de 12 às I5h30min. A taxa de inscrição
é de NCzf 26,00. Maiores informações
poderão ser obtidas através do edital
afixado no quadro de avisos no térreo
da antiga sede do TRT, na Praça
Brasil.
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Doar sangue atrai pouca
gente na campanha do Hemopa

a —t;«ir,o«s« Hr, monto roioitflrins" Ain- sanfiue costuma serA participação do
belenense foi fraca, du-
rante a manhã de on-
tem, na campanha de
doação de sangue que
está sendo desenvolvida
na concha acústica do
Centro Arquitetônico de
Belém (CAN), em uma
promoção do Centro de
Hemoterapia e Hemato-
logia do Pará (Hemopa)
e Cruz Vermelha. Se-
gundo Natália Moraes,
responsável pela coleta
durante a manhã, o tra-
balho desenvolvido pelo
Hemopa não oferece ne-
nhum risco de contami-
nação para os recepto-
res do sangue estocado
na entidade.

Ter de 18 a 65 anos e
pesar mais de 50 quilos.
Esses são, basicamente,
os principais requisitos
para que uma pessoa es-
ieja habilitada a doar
sangue, segundo Nata-
lia Moraes. Algumas ca-
racterísticas, por sua
vez, são suficientes para
tornar a pessoa inabili-
tada para a doação: es-
tar tomando antibióti-
cos ou vacinas; já ter ti-
do malária, hepatite,
problemas renais, car-
díacos, estar com gripe
ou com Aids. "Os doado-
res que se enquadrarem
em quaisquer dessas si-
tuações são imediata-

mente rejeitados". Ain-
da conforme Natália
Moraes, quem já doou
sangue não precisa ne-
cessariamente voltar a
doar, como se costuma
afirmar.

As pessoas que já
doaram sangue somente
poderão doar novamen-
te após um período de
três meses da última
doação, no caso dos ho-
mens, ou depois de qua-
tro meses, no caso das
mulheres — em virtude
do período menstrual.
Isso porque, segundo
ela, esse é o tempo mini-
mo necessário para a
recomposição da hemo-
globina e do ferro no or-.
ganismo humano. Con-
seqüências como a ton-
tura após a doação, por
exemplo, variam de
doador para doador,
disse

O volume máximo
coletado nas campa-
nhas é de 350 mililitros.
Na bolsa coletora já
existe uma substância
— geralmente o anti-
coagulante CPDA-1 —
responsável pela con-
servação do sangue por
um período de até 35
dias. As bolsas de san-
gue, por sua vez, são
mantidas em "geladei-
ras" especiais no Hemo-
pa. Como a demanda de

sangue costuma ser
grande, o estoque do He-
mopa não dura mais do
que dez dias. De acordo
com Natália Moraes, o
tipo de sangue mais de-
mandado pela pqpula-
ção de Belém é o O posi-
tivo. Da mesma forma,
esse é o tipo de sangue
mais coletado, já que
50% da população pos-
sui esse tipo de sangue,
afirmou. Conforme ela,
todos os sangues que
apresentam o fator Rh
negativo são considera-
dos raros.

A doação de sangue,
no entanto, não ocorre
somente por ocasião das
campanhas, mas tam-
bém regularmente, no
próprio Hemopa. A
grande vantagem para
o doador é a possibílida-
de de conhecer seu tipo
sangüíneo e dispor da
realização dos exames
laboratoriais para a
pesquisa de sífilis, hepa-
tite, doença de Chagas,
malária e Aids. Na opi-
nião de Natália Moraes,
por esse motivo o risco
de contaminação atra-
vés da doação de san-
gue, tanto para doado-
res quanto para recepto-
res, é nulo. "Sempre
usamos material des-
cartável e fazemos uma
série de exames.

Ofertas da Higson
para pão-duro nenhum

notar defeito.
Lajotas Eliane 20x30 Extra.

^ggHBtas, ^^^ .TitfMffiTy

(Preço quente da Higson}.

Azulejos Eliane 15x15 "A",

&W

Ofertas para
pagamento à vista,
válidas somente
nesta semana.

om*
(Preço quente da Higson).

IKSON
Visconde de Souza Franco, 8S7. (Doca.)

Tel.: 222-0449.
Visconde do Rio Branco, 19 a 29.

(Largo das Mercês.) Tel.: 241-4422.

/

ESTA PROMOÇÃO VAI BALANÇAR 0 SEU CORETO

na ALM. BARROSO MAT. DE C0NST.
OS PREÇOS ESTÃO BAIXINHOS

- CONFIRA -
Piso Guainco Extra - 20x20 Decorado
Piso Tubarão Com. 30x20
Piso Tubarão Com. 20x20
Piso Tubarão — 20x20
Piso Tubarão — 20x30
Piso Eldorado Extra 25x25
Piso Eldorado Com. 25x25
Piso Cecrisa Extra 25x25 Decorado
Piso Cecrisa Extra 30x20 Decorado
Piso Cecasa Extra 20x20
Piso Inca Com. 30x20 —
Piso Inca Com. 32x42 Antiderrapante
Azulejo Decorado lasa 15x15 Com.
Azulejo Azul lasa 15x15 B
Azulejo Creme lasa 15x15 B
Azulejo Branco lasa 15x15 A
Tubo P.V.C. J.S. 20mmx6m
Tubo P.V.C. J.S. 25mmx6m
Tubo P.V.C. Esgoto 40mmx6m
Tubo P.V.C. Esgoto lOOmmxóm
Tubo Eletroduto 1/2" —
Tubo Eletroduto 3/4" —
Tubo Eletroduto 1" —

DE POR
17,20 11,20
10,80 6,88
10,80 6,88
9,00 5,90
9,00 5,90
11,90 8,00
9,70 6,30
13,50 8,84
13,50 8,84
11,20 7,90
10,20 6,38
10,60 6,38
9,30 6,10
11,40 ' 7,18
11,40 7,18
12,80 7,98
5,80 3,20
8,20 4,65
10,70 6,30
32,00 18,50
2,10 1,20
2,90 1,80
3,70 2,60

OFERTAO DA SEMANA
Piso Florença 30x30 Extra Antiderrapante
Piso Florença 20x30 Extra
Telha Brasiíit 2,44x0,50

11,90
11,90
6,50

7,80
7,70
3,80

Preços válidos somente para pagamento À VISTA — só esta semana. Use nosso
crediário em 3 pagamento sem juros.Almirante Barroso Mal. de Construção Ltda.

Av. Alm. Barroso, 820, esq. da Humaitá.
FONES: 226-0025 • 226-9258

Exposição comemora o 126?
aniversário da Cruz Vermelha '?

A Cruz Vermelha internacional estará
completando, amanhã, 126 anos de existência.
Para marcar a passagem do aniversário e di-
vulgar seu trabalho, a entidade organizou uma
exposição que será encerrada hoje, às 18 horas,
na concha acústica do Centro Arquitetônico de
Nazaré (CAN) e, juntamente com o Centro de
Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemo-
pa), promoveu uma campanha de doação de
sangue na cidade.

O jovem suíço Henry Dunant foi o idealiza-
dor da Cruz Vermelha, em 1859, por ocasião da
guerra de franceses e italianos contra os aus-
trlacos, em Solferino, no norte da Itália. Preo-
cupado com a prestação de primeiros socorros
às vítimas da batalha, ele improvisou o atendi-
mento aos feridos com o auxílio dos próprios
habitantes da região, lançando, assim, as ba-
ses do que viria a ser, mais tarde, a grande or-
ganização internacional de assistência. A idéia
acabou recebendo o apoio de quatro cidadãos
de Genebra (Suíça) — o general Dufour, douto-
res Appia e Maunoir e jurista Moynier — que
juntamente com Henry Dunant criaram o Co-
mitê Internacional da Cruz Vermelha, em 1863,
inicialmente voltado para o socorro aos milita-
res feridos dos exércitos em campanha. A par-
tir de então, foi adotado o emblema da cruz
vermelha sobre fundo branco. Em alguns pai-
ses, porém, é utilizado o emblema do Crescente
Vermelho.

No Brasil, a entidade foi implantada em
1910 pelo sanitarista Osvaldo Cruz, no Rio de
Janeiro, cidade onde até hoje funciona a sede
central da Cruz Vermelha no país. De acordo
com o coordenador da exposição da Cruz Ver-
melha no CAN, Marcos Guimarães Bona, em
Belém a primeira atuação da entidade deu-se
no Círio de Nazaré de 1981. Na oportunidade, a
Cruz Vermelha providenciou a instalação de
postos de distribuição de água ao longo do per-
curso, para o atendimento dos milhares de fiéis
que acompanhavam a procissão. Segundo ele,
o fato acabou influindo para a errônea com-
preensão que a população tem acerca dos reais

*' W\ ^^ lanei •Wb*' ' '^^^ 
*$&

Um suíço idealizou a entidade que se espalhou pelo mundo e chegou ao Brasil em 1910

objetivos da entidade': a prestação de primei-
ros socorros, basicamente. Dessa forma, a po-
pulação de Belém tem cobrado da Cruz Verme-
lha, a todo ano, novamente a distribuição de
água durante o Círio-de Nazaré, disse... -

Atualmente a Cruz Vermelha conta com
cerca de cinco mil voluntários em Belém, dos
quais apenas mil atuam efetivamente nas di-
versas atividades, como o SOS Acre, desmoro-
namento do edifício Raimundo de Farias, Círio
de Nazaré, carnaval e, agora, nas enchentes do
Baixo Amazonas. Para inscrever-se como vo-
luntário da entidade basta apresentar cópias
da certidão de nascimento, carteira de identi-
dade e CPF e ainda duas fotografias 3x4. "Não
há limite de idade", salientou Marcos Guima-

rães Bona. , -'
O recrutamento de voluntários, no entanto,

é efetuado durante o período que antecede ai- j
guma atividade. Por essa razão, o número de
cinco mil voluntários é "flutuante", variando
muito. A Cruz Vermelha desenvolve suas atívi-
dades sem dispor, contudo, de recursos prove-
nientes de quaisquer entidades das esferas fe-
deral, estadual ou municipal, afirmou Marcos
Guimarães Bona. "Os únicos recursos com que,
contamos são os. destinados pela Cruz Verme-;
lha central". A exposição na concha acústica;
do CAN, que foi inaugurada no dia Io de maio é
será encerrada hoje, teve como principal obje-'
tivo divulgar as atividades da entidade durante
algumas de suas .principais atuações na região.
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A sua melhor marca

Ultrapasse os limites do seu tempo.
Passe na Guajará e conheça o carro
mundial da Chevrolet.
Guajará Veículos e você, chegando
sempre na frente.

Eguajará
^_f J VEÍCULOS LTDA

O seu concessionário Chevrolet
De mãos dadas com o futuro.

& m*ãgçtâs$É!«,
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"Zé Fumaça" volta a
fumar com tranqüilidade

"Não adianta fazer leis nesse país". O desa-
bafo é de Manoel Teixeira de Moraes, referindo-
se ao fumo nos transportes coletivos. Confessan-
do ter chegado a acreditar, "por um momento",
que a campanha contra o "Zé Fumaça" — defla-
grada através de uma ação conjunta da Empre-
sa Metropolitana de Transportes Urbanos (EM-
TU) e Secretaria de Estado de Saúde Pública
(Sespa) — fosse mesmo capaz de colocar um fim
ao pesadelo vivido pelos usuários de ônibus não
fumantes, ele manifestou sua total frustração."O povo brasileiro definitivamente não tem mes-
mo educação", afirmou.

A campanha, segundo ele, já caiu no esque-
cimento e até mesmo alguns motoristas de ôni-
bus podem ser vistos "dando suas baforadinhas"
ao volante. Isso porque, na opinião de Manoel
Moraes, "campanha no Brasil é só fogo de pa-
lha". Para ele, as coisas sempre acontecem de
tal forma que aqueles que reivindicam o cumpri-
mento da lei são considerados errados, sendo lo-
go classificados de "caretas". "A moda, o chi-
que, é mesmo desrespeitar", ironizou. De acordo
com ele, os infratores costumam recorrer muito,
na defesa de suas atitudes, ao velho ditado "os
incomodados que se mudem", sem que seja leva-
da em consideração a natureza do incômodo.

Por isso, reclamar os direitos tranformou-se
em gesto de valentia, por se estar sempre sujeito
a reações grosseiras ou respostas estúpidas. As
pessoas, conforme Manoel Moraes, preferem
permanecer caladas e agüentar o incômodo do
que esboçar uma reclamação. "Ter que assistir
passivamente a tudo isso é profundamente la-
mentável", concluiu.

Lsença 
mais cons

. tante nas ruas de
Belém. P^itamente
todas as artérias têm
seu "monturozinno
particular, não esca-
Dando nem mesmo
Squelas localizadas
em bairros considera-
dos nobres. Em algu-
mas ruas, entretanto, a
situação chega a ser
dramática, pois os de-
tritos acabam ocupan-
do o espaço dos pe-
destres. Moto de Anto-
nio Silva mostra o que
vem acontecendo na
Estrada Nova, às proxl-
midades da travessa
Padre Eutíquio, no bair-
ro da Condor. A calça-
da esta tomada pelo
lixo e o jeito para os
pedestres, agora, é se
contentar com o pou-
co a que ainda tem ai-
reito. A esperança de
quem transita pela
área é que a equipe
"papa-llxo" da Prefeitu-
ra Municipal de Belém
(PMB) visite o local e
resolva o problema de
uma vez por todas.

CARTAS
MEMORIAL

Senhor Redator,
Muitos têm sido os c: í ticos à justa

e grandiosa obra em homenagem ao
maior vulto da história contemporânea
do Pará, idealizada e construída pelo
governador Hélio Gueiros —- o Memo-
rial Magalhães Barata.

O governador Hélio Gueiros foi de
uma singular inspiração ao idealizar o
Memorial, desde a escolha do símbolo
que daria forma ao projeto arquiteto-
nico — o capacete de campanha do ge-
neral; sua localização, estratégica-
mente construído à entrada da cidade,
no bairro de Sao Brás, ou melhor, no"Largo de São Brás", hoje detentor de
um dos mais belos visuais de Belém,
levando-se em consideração as grandes
obras ali construídas, algumas no go-
verno anterior e outras concluídas no
de Hélio.

Pretendemos aqui fazer justiça ao
governador Hélio Gueiros, cujo gover-
no, por ter construído o Memorial ao
ilustre e saudoso general Magalhães
Barata, vulto de máxima expressão da

. nossa história, tem sido alvo de insidio-
sas e desdenhosas críticas de alguns
politiqueiros, sob alegação .de que o di-
nheiro empregado na bela obra teria si-
do mais útil ao funcionalismo em
termos de reajustes de salários e ou-
trás falácias mais. Alguns, mais obtu-
sos ainda, usando os microfones quelhes sustentam eleitoralmente, para
não perderem as mordomias que o
mandato político lhes proporcionam,
ficam a vociferar no ouvido dos paca-tos e ilustres ouvintes que o governa-
dor Hélio Gueiros tinha outras priori-
dades em favor dos pobres ao invés de
despender com o memorial histórico,
que a exemplo do Memorial da Caba-
nagem construído pelo governo Jáder
Barbalho veio perpetuar uma impor-
tante página da nossa história.

Povo sem memória é povo sem his-
tória, diz o sábio provérbio. Então, co-
mo criticar-se obra de tamanha enver-
gadura histórica, que envaidece a todos
nós paraenses.

Não há o que criticar. A obra é per-
feita e o vulto justifica os gastos.

Não conheço o governador, não te-
nho procuração de ninguém para
defendê-lo, mas exercitar o sentimen-
to de justiça é dever de todos.

Devemos enaltecer as grandes rea-
lizações, quando assim qualquer poli-
tico ou governante, independente de
ideologia ou partido merecer. Aliás, o
governador Hélio Gueiros também tem
essa virtude, já demonstrada publica-
mente, quando (ele é do PMDB) recen-
temente recebeu em audiência um
ilustre deputado do PDS, juntamentecom oito prefeitos do interior, aos quais
Sua Excia. dispensou toda a fidafguia
e respeito, além de dar a certeza de que
emprestará aos seus municípios todo o
apoio necessário através do seu
governo.

Isto é democracia plena, a isto cha-
mamos de um governo sério e eficien-
te. É de homens assim que nós,
brasileiros, precisamos para recondu-
zirmos o pais à credibilidade e à reto-
mada do progresso.Parabéns governador.

Manoel de O. Valente Neto

CENTRO COMUNITÁRIO
Senhor Redator,

O Centro Comunitário Deus é pornós, com sede provisória na Estrada do
Outeiro, n? 467, em leoaraci, possui

uma área de terra medindo 240 metros
de frente por 250 metros de fundos, na
Rodovia Jáder Barbalho n? 11, na Ilha
do Outeiro, distrito de leoaraci, onde
tramita o processo do aforamento da
área sob o n? 02365/87, datado 17/7/87,
em favor do Centro Comunitário Deus
é por nós, para que seja construída sua
obra social, incluindo um colégio de 2?
grau, para atender aos filhos de famí-
fias operárias de baixa renda, com 32
salas de aulas com capacidade para
1.600 alunos nos 4 turnos; uma creche
padronizada para 300 crianças com
seis dormitórios; uma capela religio-
sa, para atender à demanda da perife-
ria; um ambulatório, com quatro
leitos; sede do Centro Comunitário
Deus é por nós.

O projeto encontra-se pronto há um
ano e a diretoria luta para conseguir
verba para a sua realização.

A mencionada área pertence de fa-
to e de direito ao Centro Comunitário
Deus é por nós, uma entidade filantró-
pica inscrita no ministério da Fazenda
sob n? CGC. 22930705/0001 - 40. A doa-
ção da referida área foi feita em 18 de
junho de 1987 pelos antigos proprietá-rios que residiam há mais de 67 anos
nesta benfeitoria: Fortunato Salustia-
no Borges (falecido em 14.5.88) e sua
esposa Francisca Pinto Ribeiro. Esta
doação foi feita em cartório desta ca-
pitai, transmitindo a posse da benfei-
toria e todos os direitos que tinham
sobre a área ao Centro Comunitário
Deus é por nós.

Em agosto de 1988, Ceríaco Pinto
Ribeiro, filho dos doadores, passou a
perturbar a diretoria do Centro Comu-
nitário Deus é por nós, pela doação fei-
ta por seus genitores. Está em poder do
Centro toda a documentação registra-
da em Cartório, títulos, documentos e
impostos pagos de 1988 e pedido de afo-
ramento na Codem.

Não se conformando com a doação
feita por seus pais, Ceríaco Pinto Ribei-
ro passou a negociar a área, vendendo-
a ao empresário Carlos Teixeira por de
Cz$ 500 mil, passando um recibo. A
área, que é patrimônio desta entidade,
estava cercada com arame farpado.
Quando a diretoria soube da venda fei-
ta por Ceríaco, entrou, através de um
advogado, com uma representação po-licial na Dops, sendo instaurado inqué-
rito na unidade policial de leoaraci, de
onde já foi encaminhado para a repar-
tição criminal.

O empresário Carlos Teixeira cons-
truiu um galpão de estrutura metálica,
com os muros altos, para o pouso de ul-
traleves. Carlos Teixeira entrou em
contato com a direção do Centro Comu-
nitário para que vendesse a área a ele.
A diretoria nega a venda, pois quere-mos a área para construir as obras so-
ciais da comunidade. Já entramos com
uma liminar na Justiça por intermédio
do nosso advogado, pedindo a área.
Nós, uma entidade filantrópica, sem
fins lucrativos, vamos lutar por nossa
terra, com o pensamento voltado ao
próximo.

Annibal Alves Nascimento
Presidente do Centro

Cartas para estas colunas devem ser
enviadas à redação de O LIBERAL — rua
Gaspar Viana, 253, Comércio, Belém-
Pará, CEP 66.000 — para as seções "Car-
tas" ou "Queixas", em lauda datilografa-
da, com no máximo 20 linhas, contendo no-
me e endereço do remetente e seu número
de identidade e telefone.

Não devolvemos os originais.

Paulo
ZING

Desapareceu, da sede náutica do fíemo, o "caiaque"
doado por dois aventureiros que percorreram os

rios Solimões e Amazonas a bordo daquela pequena
embaivação. Também não sabem do Oito-Gigante que

levaria o nome do ex-governador Dionísio
Bentes de Carvalho, cuja compra foi patrocinada

por seu filho de mesmo nome.
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professor Ze-

no Velloso tem ganho
rasgados elogios dos
seus colegas da Esta-
tuinte, a quem tribu-
tam boa parcela de
responsabilidade pelo
desempenho que estão
tendo na condução dos
trabalhos para elabo-
ração da Constituição
do Estado. Ele estava
numa 5a. suplência de
deputado, e assumiu,
por uma estratégia
política, justamente
para emprestar sua colaboração aos trabalhos. Valeu o investimento para co-
locar de lado os que eram suplentes em sua frente, os vereadores Jerônimo
Filho, Eloy Santos e Rocimar Santos.

Unespa: cobra
até suspiro

O professor Edson
Franco editou um li-
vreto contestando o
que ele classifica em
treze verdades que ou-
ve de "boca em boca"
dos seus alunos, pro-
fessores e funciona-
rios. Em algumas
reconhece procedên-
cia, noutras diz ser
mentira, e há as que
chama de "meia sola"
e aquelas que não pas-
sam de "slogans" rei-
vindicatórios.

Fazem parte des-
sa seleção de verda-
des: a Unespa paga
mal seus professores,
não faz pesquisa, ex-
tensão, não proporcio-
na crescimento de seu
pessoal, só investe em
construção, tem su-
perlotação nas tur-
mas, não tem boa
biblioteca, é um cole-
gião desuniformizado,
não apoia professores
com materiais que ne-
cessitam, perdeu suas
estrelas, cobra até
suspiro, está deitada
em berço esplêndido e
ficou pior do que Ce-
sep e Ficom.

ICom 

o aumento concedido aos funcionários pú-
blicos estaduais, um assistente parlamentar da
Assembléia Legislativa do Estado passou a ga-
nhar 1.695 cruzados novos por mês. Foi em quan-

to está engordada a renda familiar de vários depu-
tados que mantêm esposa e filhos no cargo.

A maioria não tem nem o trabalho de ir bus-
car o contracheque. O marido ou o pai se encarrega
de levar para casa.

IComo 

na única chapa inscrita para a próxima
I eleição do diretório regional do PTB não figurou
,nem o prefeito Xerfan, nem seu vice Augusto Re-
ízènde, muito menos um dos oito.vççeadores do

partido na Câmara Municipal, tampouco o deputa-
do federal Benedito Monteiro, a especulação neste fi-
nal de semana foi de crise no partido.

O Luiz Octávio Carvalho, que está para se apo-
sentar do Basa foi quem esclareceu ao PZ o seguin-
te: Benedito Monteiro, por lei, é membro nato;
Xerfan e Rezende quiseram ficar eqüidistantes da
eleição; os vereadores ficaram de fora, para não en-
fraquecer o diretório municipal; a chapa tem repre-
sentantes das áreas onde o PTB elegeu 27 prefeitos
e 216 vereadores no interior. E Luiz Octávio espera-
va uma chapa concorrente, para compor depois os
nomes, entre uma e outra. Mas não houve. Continua-
rá presidente do PTB.

3Daquelas 

peças publicitárias publicadas em jor-
nais do Sul pedindo quase que pelo amor de Deus
apliquem o Imposto de Renda em projetos da Su-
dam, o melhor que o PZ viu foi o que tem este

título: "Amazônia, a melhor matéria-prima para o
seu investimento", em que duas empresas do Pará
são mencionadas, a Inca e a Cerpasa.

Tem um texto primoroso, leve e gostoso de ler
mais de uma vez.

Em sociedade
tudo se sabe

*** Em meio a multa alegria, derrame de
uísque nacional e cerveja, terminou no "Lapi-
nha" a parte de lazer do programa preparado pa-
ra o senador Roberto Freire que veio trabalhar
sua candidatura a Presidente da República pelo
Partido Comunista * * * Ficou encantado com uma
morena vistosa, olhos parecidos com os de uma ja-
ponesa. Sentou à sua mesa, serviu-se do "Buchanas"

que corria solto e generoso, provou ser um "pé de vai-
sa", bateu palmas para os números de nudismo, e às
5 da madrugada estava no aeroporto de Val-De-Cães,
prometendo voltar mais vezes a Belém. *** Dia se-
guinte, num tom misterioso, a pantera contava
que estava realizada, porque havia sido paque-
rada por um presidenciável. * * * O PZ errou e pe-
de desculpas: o salário do Floriano Barbosa que a
Prefeitura vai ressarcir ao Basa que o cedeu para ser
chefe da Procuradoria Jurídica Municipal, nào é de
5.500 cruzados novos, porque não exerce cargo de
chefia de departamento. É apenas advogado com 6
horas ganhando só 1.465 cruzados novos e 83 centa-
vos. **,* Nos últimos 15 dias a obra mais vendi-
da na livraria do Cejup foi "Estudos sobre o
Imposto de Renda", autoria do jurista português
Alberto Xavier. *** O advogado Paulo Rolla que
defende um dos envolvidos na morte do deputado
Paulo Fontelles, agora passou a andar cercado de se-
guranças. Foi depois de uma agressão física, sem sa-
ber o autor. *** Com 20.000 cruzados novos'em
compras para a loja "Antiquarius" retornou de
São Paulo, a empresária Mariazinha Hundert-
mark. Veio com o sócio, João Sabóia. * * * A par-
tir das 16 horas, a TV Cultura reprisa a entrevista de
Hélio Gueiros que foi ao ar, e ao vivo, terça-feira pas-
sada, cujas respostas são no gosto que o telespecta-
dor gosta, tal e qual aquela nota que ele publicou em
O LIBERAL, dando troco e passando recibo ao sena-
dor do PSB Jamil Haddad. ***

Copo demais

desconfiar.

Lei sobre lei'*¦».(> ^->thh+-Tf ¦:>•.*¦;

Os vereadores e até
mesmo autoridades
municipais, deveriam,
antes de proporem me-
didas, saber se existe ou
não lei com o mesmo
objetivo. Outro dia foi
Eduardo Menezes tor-
nando obrigatório o
plantio de mangueira
na arborização da cida-
de, e agora é o Secreta-
rio de Saúde, Carlos
Vinagre pretendendo

uma lei para proteger a
população da poluição
dos ônibus.

ir

Quanto às árvores, \
existe uma lei de Au-•
gusto Meira \ e quanto a
questão dos ônibus, a lei'
é de Agostinho Linha-
res exigindo um cano.'
nos veículos para jogar;!
o monóxido de carbono |
3m acima do nível da:
rua.

É sempre assim
A Seduc construiu uma escola em São Miguel

do Guamá, onde funcionará a Escola de 2S Grauí"Frei Miguel de Bulhões", cuja diretora recusou-"
se a receber o prédio, porque tudo havia sido mal>
feito, do esgoto, ao piso.

Acabaram recebendo por ela o prédio, e que
está passando por uma reforma geral. Enquanto
isso, as aulas não foram iniciadas.

GENTE
Ophir Cavalcante, advoga-

do, presidente do Conselho Fe-
deral da Ordem dos
Advogados do Brasil, acabou
fazendo uma confidencia na
noite em que foi homenageado
pela diretoria da Federação do
Comércio. Para ser eleito, a
oposição só tinha como argu-
mento de campanha, ser um
homem do norte, "papa açaí"
e com sotaque de homem do
interior.

Clara Pinto, professora de
dança, e Alfredo Paes Barre-
to, médico, produziram o mu-
sical Variedanças. Vão
apresentá-lo dias 9 e 10,20 e 21
de maio no teatro Margarida
Schiwazzappa, em que os dois
garantem que o publico vai"sentir de forma sutil e hila-
riante, as dificuldades, críticas
e preconceitos no mundo ar-
tístico".

Carlos Alberto Fraga , ad-
vogado, procurador de Justiça
em Igarapé Açú, mesmo com
o substancial aumento que te-
ve, continua inconformado. Es-
tá ganhando menos do que o
bedel do Fórum daquela cida-
de. Outro inconformado é o en-
genheiro sanitarista Gustavo
Vianna, pertencente a Sespa.
Ganhava pouco mais de um
salário mínimo, agora são qua-
se três, muito aquém do tem-
po do governo Aloysio Chaves
quando percebia dez mínimos.

Moysés Sabba, economis-
ta, empresário em Manaus,
presidente" da Fitejuta, Com-
pensa e Associação dos Expor-
ladores da Zona Franca de
Manaus, foi eleito e já tomou
posse na presidência do Insti-
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Ophir Cavalcante Clara Pinto Alfredo Paes Barreto Moysés Sabbá

tuto de Fibras da Amazônia, o
Ifibram. Ele é o quarto a ocu-
par o cargo. Pela ordem foram
Oziel Carneiro, Mário Guerrei-
ro, Oscar Borges e Dilermano
Cabral.

Mariceli Roque, funciona-
ria federal, contadora do Tri-
bunal Regional do Trabalho, é
mais uma das vítimas dos"condomínios fechados" que
quando começaram a ser lan-
çados. o falecido empresário
Reinaído Maia fez na época es-
te prognóstico: "vão dar dores
de cabeça aos condôminos".
Há cinco anos que paga o con-
domínio do "Roma" (rua dos
Tamoios entre Apinagés e Tu-
pinambás), edifício de 16 an-
dares que trocou de construtor.
Mas até agora nao foi entre-
gue. Mensalidade: 1.300 cruza-
dos/mês.

Marília Caputo, pianista
formada pelo Conservatório
Carlos Gomes, tirou o primei-
ro lugar no Rio de Janeiro, en-
tre 46 concorrentes do Brasil
inteiro. Ganhou bolsa da Esco-

Ia Nacional de Música da UF
do Rio de Janeiro. Vai passar
6 anos no Conservatório Tchai-
kovski de Moscou. Toda sua
preparação musical foi feita
pela genitora Glória Caputo,
atual superintendente da Fun-
dação Carlos Gomes.

' Aldebaro Klautau, enge-
nheiro e deputado federal quer
proteger os velhinhos do inte-
rior com mais de 65 anos. Pro-
pos à Constituinte Estadual
gratuidade do transporte inter-
municipal, por via rodoviária
e fluvial, o que já existe na Fe-
deral, mas apenas no períme-
tro urbano e em ônibus
coletivos. Sua preocupação,
agora, é com os lobbies" das
empresas para a emenda ser
rejeitada.

Antônio Serra, advogado, e
João Luiz Silva, engenheiro,
ambos da Secretaria de Plane-
jamento, à disposição da Pre-
feitura de Ananindeua,
passaram toda a tarde de sex-
ta feira reunidos com os verea-

dores daquele município
esclarecendo-ns sobre os limi-
tes com Belém, que, querem,
seja o mais rápido possível re-
solvido. O impasse está em que
a Prefeitura de Belém quer ir
até o viaduto do Coqueiro, e a
de Ananindeua quer no limite
com a rodovia "Augusto Mon-
tenegro".

Paulo Chaves Fernandes,
arquiteto, ex-coordenador de
Urbanismo da Prefeitura, es-
tá para ganhar o "bilhete azul"
da diretoria da Codem. Desde
1» de janeiro não aparece no
serviço.

Rosa Chaves da Cunha,
arquiteta, presidente da Fun-
dação Municipal da Merenda
Escolar, pressionada pela Fun-
dação de Assistência aos Estu-
dantes, em Brasília, constituiu
comissão de inquérito para
apurar responsabilidades da
administração passada. Com-
praram alimentos, a conta foi
empenhada paga, mas a me
renda não apareceu.

W-,
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Inaugurado o Complexo de Sã
Chuvas tendem a diminuir

em maio, segundo o Inemet
O Ministério da Agricultura,

através do 2o Distrito do Instituto
Nacional de Meteorologia (Ine-
met), em Belém, divulgou essa se-
mana o boletim Alerta de Maio, vi-
sando informar às autoridades, pe-
cuaristas, agricultores e à popula-
ção em geral sobre as condições
climáticas do mês na região Norte.
O Alerta contém informações so-
bre a situação climática, principal-
mente acerca dos índices pluvio-
métricos, sobre todos os Estados
amazônicos, além de apresentar
quadro pluviométrico mensal com
o prognóstico meteorológico para
as principais cidades da região.

A partir dos estudos do Inemet,
que apresenta a situação climática
da região com base no mês de
abril, foram verificadas uma série
de anomalias climáticas na região,"em virtude de intensa ação de sis-
temas frontais, pela posição da Zo-
na de Convergência Intertropical
que se manteve estacionaria em
torno de três graus de latitude sul,
atingindo especificamente a região
Nordeste do país". O documento
continua afirmando que "esses fa-
tores, associados com as ondas de
Este, provocam grande instabili-
dade em nossa região, ocasionando
elevados índices pluviométricos e
inundações , notadamente no inte-
rior do Estado".

No boletim é apontado um índi-
ce pluviométrico de 543.9 milíme-
tros, "o segundo maior dos últimos
20 anos". Em maio, entretanto,
prevê o Alerta, "as chuvas tendem
a diminuir, o que poderá ser verifi-
cado na segunda quinzena". A par-
tir do dia 15 de maio, o tempo esta-
rá predominantemente nublado,
com chuvas ocasionais, principal-
mente à tarde.

No Pará, a previsão é de que
ocorra o "deslocamento gradativo
da Zona de Convergência Intertro-
picai para o Hemisfério Norte". As
chuvas, contudo, ainda serão bas-
tante intensas. A expectativa é de
que sejam verificados os maiores
índices pluviométricos (acima de
400 mm) em Soure e Marapanin. O
boletim diz ainda qut ao noroeste,

centro-oeste e nordeste do Estado,
abrangendo Santarém, Monte Ale-
gre, Óbidos, Almeirim, Breves,
Castanhal, Maracanã e Abaetetu-
ba, entre outros municípios, as
chuvas serão freqüentes porém
pouco intensas. A previsão é de que
os índices pluviométricos sejam in-
feriores a 100 milímetros.

Para o Maranhão, a previsão é
de que o tempo permaneça nubla-
do, "com períodos onde o sol ficará
encoberto, seguidos de intensas
precipitações". No litoral haverá a
maior concentração de chuvas, de-
vendo o índice pluviométrico ficar
em torno de 400 milímetros, princi-
palmente em São Luís e Turiaçu. O
Amazonas também irá sofrer as
conseqüências das fortes chuvas,
notadamente na região acima da li-
nha do Equador. As maiores preci-
pitações ocorrerão na calha do So-
limões e Alto Rio Negro, decres-
cendo ao sul da região. A previsão
é de um índice de 450 milímetros
nas localidades a noroeste do Ama-
zonas e 170 milímetros nos municí-
pios ao sul. No Acre espera-se uma
diminuição gradativa das chuvas,
mas predominará o céu nublado
com "pancadas de chuva". O índi-
ce pluviométrico será de aproxi-
madamente 150 milímetros a oeste
e 120 a este.

Enquanto em toda a região
Norte as chuvas "já se instala-
ram". em Roraima estará se veri-
ficando o início do período chuvoso.
A perspectiva é de índices pluvio-
métricos mensais superiores a 150
milímetros. O céu deverá ficar nu-
blado por quase todo o mês.

A temperatura do ar deverá
permanecer estável, com média
em torno de 26 graus, máxima en-
tre 30 e 32 graus e mínimas de 22 a
24 graus, com acentuado declínio
no sul do Amazonas e Acre, poden-
do chegar até mesmo a 18 graus. A
umidade relativa do ar ficará em
85% durante o dia e 90% à noite.
Quanto ao índice de insolação, o do-
cumento afirma que a expectativa
é de cerca de 140 horas de brilho so-
lar em Macapá e Roraima e de 170
nos demais Estados da região.

GERENTE
ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

Somos um grande grupo econômico, de expressão na-
cional, atualmente ampliando suas atividades na região da
grande Belém. Desejamos contratar um profissional para
coordenação de nossa área Administrativa/Financeira.

Identificamos, que ao perfil do ocupante do cargo se-
ja indispensável uma vivência anterior nestas áreas, bem
como formação de nível superior.

Sentimo-nos seguros em oferecer remuneração compa-
tível com q responsabilidade do cargo, perspectivas de de-
senvolvimento profissional, bem como benefícios sociais
comuns a empresas de porte.

Aos candidatos, solicitamos o envio de Curriculum Vi-
tae para Travessa 9 de Janeiro, Passagem Sagrada Famí-
lia n° 105, entre Domingos Marreiros e Antônio Barreto, sob
o título GERENTE ADM. FINANCEIRO.

SEOSEU _
INQUILINO NAO

PAGAR O ALUGUEL,
PODE DEIXAR

QUE A ÉTICA PAGA.

Entregue o seu imóvel para
a Ética alugar e fique tranqüilo.

Primeiro porque a Ética
seleciona os inquilinos e fiadores
através de um minucioso cadastro
e exige garantia real dos avalistas.

Segundo porque se, na pior
das hipóteses, o inquilino não
pagar, a Ética paga. Esse é um
compromisso sagrado.

Terceiro porque a Ética não
aluga simplesmente o seu imóvel.
Ela o administra: controla o
pagamento do IPTU, das contas
de luz, água, telefone,

condomínio e taxas extras.
Reajusta o aluguel, supervisiona
a conservação do imóvel
e providencia a rescisão ou a
renovação de contratos, sempre
pensando no interesse do cliente.

Confie seu imóvel à Ética.
Uma empresa ética até no nome.

Av. Nazaré, 237. Tel.: 224-5211.
Creci J-00I.

Sem solenidade oficial, o Com-
plexo São Brás foi entregue ontem
pela manhã à população de Belém.
Poucas pessoas compareceram ao
velho mercado de carne, que foi
reinaugurado em dezembro de
1988, totalmente recuperado e mo-
dificado quanto à sua destinação,
mantendo as linhas arquitetônicas
originais e resgatando um pouco
da Belém antiga, em uma área de
1.203.075 metros quadrados. O
mercado, construído em linhas dos
estilos jônico, romano, corinto e
dórico na gestão do intendente An-
tônio Lemos, era opção de abaste-
cimento de Belém no início do
século.

Com a reforma, o Complexo foi
dotado de lojas, bares, auditó-
rio/teatro, mirantes, locais para
eventos culturais e econômicos e
duas grandes áreas de estaciona-
mento. Com a entrega da obra foi
concluído o projeto de reurbaniza-
cão, restauração e modernização
do Complexo São Brás, idealizado
pela Prefeitura Municipal de Be-
lém (PMB).

José do Egypto Soares Filho,
secretário municipal de Econo-
mia, disse que a Loja do Micropro-
dutor, localizada em toda a exten-
são da área interna do antigo mer-
cado, será gerenciado pela Coope-
rativa dos Microprodutores e Arte-
sãos (Comip), entidade criada em
1° de dezembro do ano passado,
reunindo os produtores da região
metropolitana de Belém, incluindo
profissionais de Ananindeua. leoa-
raci, Marituba, Cotijuba, Outeiro e
Mosqueiro. Inicialmente, 200 mi-
croprodutores e artesãos se encar-
regarão de abastecer a loja com
cerca de mil artigos. A única exi-
gência feita pelos gerenciadores
da loja é que o interessado seja as-
sociado da Comip; pagando uma
taxa de NCz$ 1,00.

O Complexo São Brás, segundo
José do Egypto, é mais um espaço
aberto para eventos de interesse
da comunidade, "com toda a infra-
estrutura para o consumo, com a
venda direta do produtor para o
consumidor, sem a figura do atra-
vessador, e o lazer de um modo ge-

Pouca gente foi ao velho mercado, cuja destinação foi toda alterada

Na loja do microprodutor estão reunidos artesãos de Belém e do
interior

ral". A Secretaria Municipal de
Economia (Secon), conforme seu
titular, vem dando o apoio necessá-rio para que o microprodutor con-
siga captar os recursos necessá-
rios à instalação de sua loja no
complexo. O Centro de Apoio à Pe-
quena e Média Empresa (Ceag-Pa) também vem ajudando neste
sentido.

Uma intensa programação foi
montada para a utilização do novo
espaço ató •¦ •-•"•" rl" "ilhn nomn arealização da Semana do Turismo
Ecológico, a ser promovida pelaCompanhia Paraense de Turismo
(Paralur), enlre outras ativida-
des. "O Complexo São Brá:
aproveitado em su;i pleniconcluiu José do Egypto.
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Bom Jesus do Tocantins está isolado
Pedir auxílio ao governador Hélio

Gueiros para a recuperação e manu-
tenção da rodovia BR-222, interrompi-
da em dois pontos próximos ao muni-
cípio de Bom Jesus do Tocantins. Es-
se é o objetivo da viagem do prefeito
do município, Lúcio Antunes da Silva,
a Belém. Com a rodovia BR-222 (ex-
PA-70) interrompida às proximidades
de Rondon do Pará e em outro trecho
a cinco quilômetros de Bom Jesus do
Tocantins, o acesso ao município se
tornou impossível, pois nenhum tipo
de veículo passa pela estrada — quase
totalmente de piçarra —, que já não
recebe manutenção há muito tempo.
Agora, com as freqüentes chuvas que
vêm caindo sobre a região, a estrada
teve parte de seu leito levada pela en-
xurrada, inviabilizando o acesso aos.
dois municípios.

Lúcio Antunes disse que seu mu-
nicípio está vivendo dias trágicos,
com toda a produção de leite — em
torno de 30 mil litros diários —• apo-
drecendo à margem da estrada. O
produto é normalmente enviado para
Rondon do Pará, onde as fábricas de
laticínios o transformam em queijo, e
também para Marabá onde era pas-
teurizado e comercializado pela In-
dústria de Laticínios Carajás, que não

tem coletado o leite em virtude de a
rodovia estar intrafegável desde Bom
Jesus do Tocantins até próximo a
Marabá.

Com a interrupção da estrada, o
município de Bom Jesus do Tocantins
já está completamente sem combustí-
vel e até mesmo o gás de cozinha está
acabando. Assim, o transporte de pro-
dutos das muitas colônias do interior
está prejudicado. O problema atinge
proporções "alarmantes", disse Lú-
cio Antunes, quando se sabe que a pro-dução de arroz do município, em torno
de 400 mil sacos, está toda estocada
na cidade e pode apodrecer, uma vez
que não há como ser enviada para ou-
trás regiões e não existem, em Bom
Jesus, armazéns com condições ade-
quadas para o depósito dos cereais.

Outra conseqüência grave da si-
tuação é o fato de muitos doentes pre-
cisarem de transferência para outros
locais, o que nãoj)ode ser feito. A úni-
ca forma de sair de Bom Jesus do To-
cantins é através da rodovia BR-222,
já que o município não dispõe de cam-
po de pouso. Lúcio Antunes disse ain-
da que já esteve em contato com o se-
cretário de Estado de Transportes,
Manoel Ribeiro, tendo recebido a pro-
messa de uma imediata ação através
da empresa Andrade Gutierrez, res-

ponsável pela manutenção da estra-
da. Apesar da promessa ter sido feita
ao prefeito na última terça-feira, até a
noite da quinta-feira passada nenhu-
ma providência havia sido tomada pe-
Ia firma para a recuperação dos tre-
chos interrompidos da estrada.

O prefeito disse também que já
tentou por várias vezes marcar uma
audiência com o governador Hélio
Gueiros, mas ainda não conseguiu.
Segundo ele, Bom Jesus do Tocantins
agora está realmente precisando da
ajuda do governo do Estado através
de suas secretarias, principalmente a
de Transportes, uma vez que, sendo
município novo, não dispõe sequer de
equipamento para, "por conta pró-
pria, promover a recuperação pelo
menos provisória dos trechos
interrompidos".

A população do município, segun-
do Lúcio Antunes, está "completa-
mente isolada e carente até mesmo de
alimentação". Conforme ele, o gover-
nador "certamente se sensibilizará
com a nossa situação". Após a recu-
peração da estrada, disse o prefeito,"poderemos exportar e abastecer a
região com nosso arroz, milho, leite,
gado de corte e madeira, gerando im-
postos para o Estado e bem estar para
o próprio povo'.

25 casas serão retiradas do
canal da rua dos Caripunas

A Secretaria Municipal de Sanea-
mento (Sesan) está saneando uma
área da rua dos Caripunas, entre a
avenida Bernardo Sayão e a travessa
de Breves, no bairro do Jurunas. O ca-
nal existente no trecho está ocupado
por 25 casas; assim, o escoamento da
água é prejudicado, além de provocar
o estrangulamento da caixa de esgo-
tos da rua, de acordo com o titular da
Sesan, Wady Homci.

Em março os moradores do tre-
cho solicitaram ao prefeito Sahid Xer-
fan que visitasse a área. Após verifi-
car a situação, ele autorizou o rema-
nejamento das 25 famílias que vivem
na calha do canal. Ainda na gestão do
ex-prefeito Almir Gabriel foram doa-
dos, para esse remanejamento, 17
áreas no Loteamento Radlonal 2, tam-
bém no bairro do Jurunas. O trabalho,
à época, estava sendo feito pela Com-
panhia de Desenvolvimento e Admi-
nistração da Área Metropolitana de
Belém (Codem), mas foi interrompi-
do. Faltam agora apenas oito lotes,
que deverão ser distribuídos no Ra-
dional 2 ou na área conhecida como"do Japonês", no mesmo bairro.

Alem dos lotes, as famílias rece-:
berão indenizações, com as quais po-
derão construir novas casas, aprovei-
tando inclusive o rmterial das anti-
gas, que serão demolidas. A retirada
das casas da calha do canal vai per-

mitir o saneamento não só para a nor-
malização do escoamento mas tam-
bém da via pública. Para o remaneja-
mento, a Prefeitura Municipal de Be-
lém (PMB) empregará recursos da
ordem de NCz$ 17 mil. Segundo á titu-
lar da Coordenadoria de Remaneja-
mento da Sesan, Cristina Buarque,
dentro de aproximadamente 30 dias o
processo de retirada das casas estará
concluído. "Com o remanejamento
dos moradores, vamos abrir o canal e
fazer um pontilhão na avenida Ber-
nardo Sayão para o escoamento da
água", afirmou a coordenadora.

Jacarés e cobras
Residindo há mais de 30 anos na

calha do canal, José Maria Lima da
Silva, vendedor de açaí. tem muitas
histórias para contar. Conforme ele,
na época em que foi morar nesse tre-
cho da rua dos Caripunas "era co-
mum encontrar cobras e até mesmo
jacarés por aqui". José Maria, que es-
tá terminando de construir sua casa
no Loteamento Radional 2, pretende
agora investir na criação de porcos,
patos e galinhas. "Eu tenho alguns
animais aqui, mas não há condições"
disse ele, acrescentando ainda que na
nova casa poderá ter um quintal cer-
cado: "Assim a situação vai
melhorar".

Segundo José Maria, "quando a
maré sobe a água entra nas casas e is-

so acaba causando doenças, princi-
palmente às crianças". Outro fator
lembrado por ele é que agora, com o
saneamento, "a marginalidade vai di-
minuir", explicando que "depois que
as casas forem retiradas a área vai fi-
car limpa e não haverá mais lugar pa-
ra os marginais se esconderem".

O problema da marginalidade
também foi lembrado por João Jorge
Cardoso, residente na área que fica
atrás do canal, onde não será necessá-
rio o remanejamento. Segundo ele,"as casas que ficam no meio da rua
acabam facilitando esconderijos para
os marginais". João Jorge disse que
não há, na área, um canal: "o que te-
mos é um trecho de vala". Com as ca-
sas na calha, não há possibilidades de
efetuar dragagem e aumentar o ca-
nal, afirmou ele."Até aranhas já enfrentamos por
aqui", contou João Jorge, salientando
ainda que seu pai foi picado por uma
delas há algum tempo. "Com as chu-
vas, as águas invadiram a casa e es-
ses animais vieram junto", disse.
Além de aranhas, há também cobras
na área, "sem falar nos carapanãs".
Segundo ele, em certas ocasiões o ní-
vel de água dentro das casas chega a
atingir 40 centímetros. "Com a saída
dos moradores, esses problemas de-
verão acabar", completou João
Jorge.'oreira vai a Brasília tentar uma

solução para a Santa Casa
A Santa Casa de Misericórdia

do Pará precisa de NCz$ 400 mil
mensais ou NCz$ 4 milhões
anuais, segundo o secretário de
Estado de Saúde Pública, Herun-
dino Moreira Júnior, para voltar
a funcionar satisfatoriamente
com seus 279 leitos, dos quais cer-
ca de 25 estão sendo utilizados. O
Ministério da Previdência Social,
entretanto, só oferece uma ajuda
de NCz$ 1,8 milhão para custeio,
assim mesmo através de repas-
ses mensais. Em janeiro, a Santa
Casa recebeu NCz$ 78 mil da Pre-
vidência e, em fevereiro, NCz$ 80
mil, insuficientes para as
despesas.

Convencido de que a solução
definitiva só virá a partir de uma
decisão política, o secretário vai a
Brasília, amanhã, para uma reu-
nião com a bancada federal do
Pará, para explicar o que está
acontecendo com a Santa Casa.
Ele quer sensibilizar os parla-
menlares e convidá-los para, jun-
tos, irem aos ministérios da Pre-
vidência e da Saúde mostrar as
necessidades reais do hospital.
Herundino Moreira disse enten-
der que a Santa Casa, "pela tradi-
ção de bons serviços prestados à
população paraense' , deve ser.
atendida tanto por esses dois mi-
nistérios quanto pelo Ministério

da Educação, através da Univer-
sidade Federal do Pará (UFPa) e
governo do Estado.

No próximo dia 12, às 17 ho-
ras, uma comissão constituída es-
pecialmente para resolver o pro-
blema da Santa Casa se reunirá
para oferecer uma alternativa ao
governador Hélio Gueiros quanto
a forma de funcionamento da ins-
tituição, se como fundação, autar-
quia ou hospital da rede estadual."Falta definir o regime jurídico
para que o governador adote uma
atitude. Estamos como pró-
fundação e isso complica um pou-
co. Definido o regime jurídico, se
saberá qual o percentual que to-
cará a cada ministério, que acre-
dito deve ser equânime", disse
Herundino Moreira.

A Secretaria de Estado de
Saúde Pública (Sespa), segundo
seu titular, não pretende ampliar
o número de leitos da Santa Casa,
mas vai tentar aparelhá-la "da
melhor maneira possível, assim
que a sua sobrevivência estiver
garantida, para operar plena e
satisfatoriamente com os 279 lei-
tos atuais". O mesmo procedi-
mento, prometeu ele, será adota-
do em relação aos postos de Saú-
de localizados na periferia da ei-
dade e hospitais do interior do Es-
tado. Para isso, a Sespa vai preci-
sar contratar mais cinco mil fun-

cionários, praticamente dobran-
do o quadro atual.

Recentemente foram contra-
tados 500 funcionários, mas com a
inauguração de postos médicos
em Benfica, Quatipuru, Melgaço,
Anajás, Marabá e São Francisco
do Pará haverá necessidade de
novo concurso público. Dentro da
proposta do Sistema Unificado de
Saúde (SUS), a Sespa, disse He-
rundino Moreira, começará a des-
centralizar o atendimento a par-
tir do bairro da Marambaia, cujo
posto contará com 36 médicos.
Depois, será a vez de Icoaraci,
ate toda a Grande Belém ter sido
atingida.

Devido à carência de pessoal,
afirmou o secretário, a greve dos
servidores da Sespa não resultou
em punições além do corte de
ponto dos dias parados. No inte-
rior do Estado, garantiu ele, não
houve greve e, portanto, nenhum
tipo de punição. Na semana pas-
sada, Herundino Moreira reuniu-
se com o governador Hélio Guei-
ros para discutir sua viagem a
Brasília. Antes, ele participou, na
Embratel, de uma discussão pre-
liminar com secretários de outros
Estados sobre a Lei de Saúde e os
pontos que devem ser defendidos
no Congresso Nacional pelos de-
putados de cada região.

Sistema viário de Belém tem
sua vida útil comprometida

Numa verdadeira batalha, tra-
vada diariamente, os motoristas e
pedestres de Belém enfrentam .as

• agruras provocadas pelas más con-
dições em que se encontra o sistema
viário da cidade. A deteriorização
das pistas das vias públicas é uma
constante, e não faltam reclamações
e críticas aos trabalhos executados
pelos técnicos da Prefeitura Muni-
cipal de Belém no combate aos pro-
blemas detectados pela população.
Contudo, a gravidade relacionada à
conservação do sistema viário de
Belém é muito mais relevante do
que se imagina, e o que é pior, a so-
lução para os transtornos de que são
vítimas os belenenses não depende
somente da PMB.

O professor da Universidade Fe-
deral do Pará e engenheiro civil,
Emir Beltrão da Silva, que respon-
de pela direção do Departamento de
Obras Viárias da Secretaria Muni-
cipal de Obras (Semob), informou
que o sistema viário da cidade
encontra-se atualmente com sua vi-
da útU comprometida, devido a uma
série de fatores. "O sistema viário
exige uma conservação intensa, pelo
fato de que a maioria das vias dos
sistemas viários de Belém, Icoara-
ei, Outeiro e Mosqueiro estão dema-
siadamente desgastados, porque ao
longo tempo de uso constante, não
houve, nos últimos 20 anos, um re-
juvenescimento das superfícies de
rolamento, quer seja em termos de
restauração das vias ou de seu re-
capeamento asfáltico", destacou.

Responsável, há cerca de 20
anos, pelo ensino da disciplina "Es-
tradas e Engenharia de Tráfego", do
curso de Engenharia Civil da UFPa,
e há 16 anos na Semob, Emir Beltrão
explicou que, no combate aos proble-
mas referentes ao sistema viário da
cidade, a Prefeitura Municipal vem
atuando na manutenção das vias pú-
blicas de Belém através de uma sé-
rie de trabalhos, cuja execução se
divide em duas etapas: a primeira
corresponde ao período de incidên-
cia de chuvas, no primeiro semestre
do ano. e a segunda fase abrange o
segundo semestre do ano.

No período correspondente a
primeira etapa de manutenção das
vias públicas, as dificuldades são
maiores é às còfidíçôeS dêâfavorá-
reis, em vista das constantes chu-
vas. "Nesse período não é possível
serem aplicadas todas as técnicas
adequadas nos serviços de obtura-
ções de depressões ("tapa buraco")
devido à umidade excessiva não
apenas na base (área do terreno on-
de é colocada a camada asfáltica)
como no revestimento das ruas", sa-
lientou Emir Beltrão, afirmando que
este fato decorre da infiltração das
águas pluviais para a base, através
de qualquer falha (buraco) no revés-
timento asfáltico — com a infiltra-
ção o buraco cresce, formando as
chamadas "panelas", que são as de-
pressões maiores.

Peso pesado
Os buracos nas vias públicas

são formados pelo atrito de qualquer
tipo de peso e pelas águas das chu-
vas com a camada asfáltica, e até
mesmo uma simples pedra, ao ser
pressionada pelos pneus de veículos,
pode causar danos no pavimento das
ruas. A situação se agrava mais no
transcurso do período invernoso, e,
também, pelo fato do tráfego inten-
so de veículos nas vias públicas, es-
pecificamente de veículos pesados.'A espessura mínima da camada as-
fáltica é de 4 cm, e ao mesmo tem-
po em que a via pública é construída
para o tráfego de veículos, esse mes-
mo tráfego vai diminuindo o tempo
útil do pavimento", afirmou Emir
Beltrão, dizendo que o tempo de du-
ração da camada asfáltica depende
do projeto de construção da via pú-
blica, que leva em consideração, en-
tre outros fatores o cálculo de

•suporte do pavimento ao tráfego de
veículos.

Ao destacar que o tráfego de veí-
culos pesados dificulta a preserva-
ção das pistas das vias públicas,
Emir Beltrão enfatizou que os ôni-
bus e caminhões estão incluídos na
capacidade de suporte de carga dos
sistema viário de Belém, mas que,
por outro lado, constantemente ná o
fluxo de jamantas e carretas trafe-
gando pelas ruas da cidade, danifi-
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A Semob diz que a solução dos problemas não depende só da Pre-
feitura

cando a estrutura das vias públicas.
O técnico defendeu, em face desse
problema, a construção de um ter-
minai de carga na área de frontei-
ra de Belém, salientando que, dessa
forma, os veículos pjsados que par-
ticipam do abastecimento da cida-
de descarregariam no terminal e
teriam suas cargas transportadas
para a área urbana de Belém atra-
vés de veículos mais leves, sem a de-
teriorização das vias públicas. O
projeto de construção do terminalde
cargas, do Governo do Estado, já
dispõe de uma área em Ananindeua,
faltando somente verbas para a
execução.

Periferia c centro
Emir Beltrão destacou que a in-

fluência que o solo de Belém exerce
na preservação do sistema viário,
quanto a sua durabilidade, dá-se pe-Io fato do lençol freático (local de
acumulação no solo das águas pro-
venientes das chuvas), de cota mui-
to pequena (proximidade à camada
asfáltica) transmitir para o pavi-mento teores de umidade que vao in-
cidir na sua durabilidade. "A
espessura do pavimento varia de
área para área em Belém, em fun-
ção do tráfego e da qualidade do ma-
feriai constituinte do sub-leito (área
abaixo da superfície natural do ter-
reno), ou seja, se o sub-leito for de
má constituição tem que ser reali-
zado o reforço do sub-leito, construí-
da a sub-base, a base e, por fim, o
revestimento, que pode sçrde asfal-,.
to ou de poliedro, que sãò ós tipos
mais comuns", afirmou.

Não existem diferenças básicas
entre os fatores que contribuem pa-
ra a deteriorização do sistema viá-
rio da periferia e centro de Belém,
segundo afirmou o técnico, que
acrescentou que o lençol Jreático
nas vias públicas da periferia con-
tribui mais decisivamente para o
comprometimento das bases, por o
lençol se encontrar mais elevado, ou
seja, mais próximo da camada as-
fáltica, facilitando a maior danifica-
ção do pavimento — nas ruas do
centro da cidade, em grande númé-
ro, contam com uma camada de pa-
ralelepípedos sob a camada
asfáltica, o que incide na proteção
ao revestimento asfáltico. Emir Bel-
trão informou que apenas algumas
vias públicas encontram-se relativa-
mente novas em termos de conser-
vação, conio as vias da área do
Projeto Cura (bairros do Marco e
Pedreira) e a avenida Pedro Alva-
res Cabral, nos perímetros da Doca
de Souza Franco jk rodovia Arthur
Bernardes e da avenida Júlio César
ao Entroncamento.

Outro fator para a deterioriza-
ção do pavimento asfáltico é a ine-
xistência de proteção lateral às vias
públicas, pela falt?. de calçadas na
maioria delas. "As calçadas prote-
gem as vias, evitando a maior pene-tração das águas pluviaislateralmente", afirmou Emir Bel-
trao, acrescentando que os técnicos
da Semob têm atentado para esse
aspecto na elaboração e execução de
projetos para vias públicas.

Eficácia
A segunda fase dos trabalhos de

conservação do sistema viário de
Belém é realizada no segundo se-
mestre do ano. Nesse período a ma-
nutenção é mais eficaz, uma vez queo teor da umidade diminui conside-
ravelmente, o que permite que as
técnicas sejam aplicadas adequada-,
mente na obturação das depressões.
Emir Beltrão destacou que, tanto na

primeira como na segunda etapas
de trabalhos, os serviços executados
são os mesmos. "Para os serviços de
obturação de depressões são exigi-
dos a regularização da depressão
(retirada da parte comprometida da
base), a limpeza da depressão e a
remoção de todo material solto den-
tro da área, recomposição de base,
através da colocação de laterita ou
emprego de pedra preta, e a aplica-
ção do asfalto líquido, que serve de
ligante com a massa asfáltica.

O asfalto utilizado pelos técnicos
da Prefeitura Municipal nos traba-
lhos de conservação do sistema viá-
rio da cidade é fornecido pelas
empresas especializadas de Belém:
Estacon Engenharia, Eccir, Betubel
e Terraplena. Durante o período das
chuvas, as quantidades de asfalto
utilizadas variam muito, em função
de que há necessidade de serem re-
petidos os serviços de conservação
em vários trechos de vias públicas,
pela constância das chuvas, o que
gera a abertura de novos buracos,
nas pistas.

Trabalhos x dificuldades
Nos primeiros quatro meses

deste ano, os técnicos da Prefeitura
Municipal de Belém, mediante a
execução da "Operação Emergên-
cia" e "Força Tarefa", através da Se-
mob, Sesan e DMER, atuaram em
todas as área de Belém, Icoaraci,
Outeiro e Mosqueiro, para recupera-

, .ção, dflS, sistçjnas, ví-ri. o, e, dç. sanea-
mento, prejudicados pelo período
invernoso. Quanto mais serviços de
conservação dos sistemas viários,
foram executados trabalhos em uma
extensão de 793 km, com aplicação
de 20.542 toneladas de areia asfalto
usinado a quente (massa asfáltica),
no custo de NCz$ 723.451,00. "Se es-
se total de material fosse emprega-
do no período do verão, seria
abrangida uma extensão muito
maior da que foi trabalhada até o
momento", afirmou Emir Beltrão,
argumentando que o custo do mate-
rial seria o mesmo e os serviços se-
riam realizados com maior rapidez
e com melhor utilização do material
necessário adquirido pela PMB, já
que a causa para a formação das de-
pressões seriam em menor quan-
tidade.

Emir Beltrão informou que o
Departamento de Obras Viárias en-
caminhará ao secretário municipal
de Obras, Maurício Almeida, a pro-
posta de recapeamento asfáltico
(cobertura asfáltica em cima da ca-
mada-de asfalto existente nas vias,
considerando as condições da base)
das principais vias do sistema viá-
rio de Belém, envolvendo vários
bairros da cidade. No relatório do
Departamento, consta um total de 46
vias que são a base do sistema viá-
rio da cidade. O secretário Maurício
Almeida, por sua vez, apresentará
a proposta ao prefeito Sahid Xerfan,
para apreciação.

Ao salientar que a execução do
projeto requer uma grande soma de
recursos, através de convênios entre
a PMB e instituições financeiras,
Emir Beltrão ressaltou que a prin-
cipal vantagem do recapeamento
asfáltico das vias públicas é que o
serviço iria garantir uma conserva-
ção mais duradoura do sistema viá-
rio de Belém. "Com esse tipo de
trabalho, não seriam necessários os
serviços rotineiros de conservação
do sistema viário, uma vez que o re-
capeamento asfáltico garantiria a
manutenção das vias publicas pelo
espaço de quatro a cinco anos", fi-
nalizou.

fff V

A ILUMINADORA

VOCÊ DE ENERGIA
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m W 1

Lâmpadas
Fluorescentes de 20 w e 40 
Lâmpadas
incandescentes de 127 v até 60 w
Start de 20 w e 40 
Disjuntor Unipolar até 30 amp

_3,15

0,45
-0,33
.3,60

Cabos 750 v
anti-chama

Fios 750 v

f1,5
{2,5b,o

mm2
5 mm2

mm2

1,5 mm2 .
2,5 mm2.
4,0 mm2

.0,20
0,27(metro)
0,43

_0,16
.0,23 (metro)
_0,36

* PROMOÇÃO POR TEMPO LIMITADO. PREÇOS VALIDOS
PARA PAGAMENTO À VISTA.
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13 de Maio com
Frutuoso Guimarães.
Fone: 224-5166.

Uma loja do Grupo Lupino.



Belém, domingo, 7 de maio de 1989 O LIBERAL CIDADE 15

Condições do ensino
\ provocam greve dos
alunos de Enfermagem

1 Os alunos do curso de Enfermagem da Univer-
Cidade Federal do Pará (UFPa); reunidos em as-
isembléia geral na última sexta-feira, decidiram en-
Itrar em greve por tempo indeterminado, em protes-
;to às péssimas condições do ensino no curso. O pre-
Icário estado dos laboratórios e as dificuldades en-
jcontradas pelos professores para ministrar as au-
lias das 36 matérias específicas levaram os estudan-
!tes a paralisar as aulas, até que a situação seja "pe-
;lo menos ajustada".

Ocirema Teixeira, diretora da Área de Saúde'do Diretório Central dos Estudantes (DCE) e do
Centro Acadêmico de Enfermagem (Caenf), esteve'na redação de O LIBERAL cara comunicar a deci-
são e divulgar a programação do Caenf para os dias'de 

paralisação. Às 9 horas da próxima terça-feira
haverá uma avaliação da matrícula do primeiro se-
kiiestre deste ano no curso; às 15 horas, será feito
um levantamento das disciplinas Enfermagem em
Centros Cirúrgicos e Enfermagem Médico-'Cirúrgica I e II (graduação e habilitação). No dia
llO, também às 9 horas, será apresentado um vídeo,'ainda não escolhido. Nos dias 11 e 12 os estudantes
^farão uma avaliação comparativa entre o currículo
antigo e o atual.

Sem demissões, o
IPMB consegue
enxugar a folha

0 IPMB (Instituto de Previdência do Município de Be-
lém) está vivendo sob a égide da modernização. A elimi-
nação de 26 funções gratificadas, por exemplo, proporcionou
uma significativa redução na rubrica de custeio do órgão,
lenquanto que a reformulação do regime interno, a elabo-
jração de um manual de pessoal e a adaptação do sistema
;de classificação de cargos e funções, com a respectiva im-
iplantação do manual de procedimentos, promovem a racio-
Inalização e a padronização da execução das atividades
ídesenvolvidas pelo Instituto. Roberto Cruz, presidente do'iPMB, explica que a supressão das funções gratificadas im-
iplicou num considerável enxugamento da folha, sem a con-
jtrapartida de demissões. E destaca, como pontos

. 'importantes da nova filosofia, a racionalização administra-
tivo/financeira, o gerenciamento participativo, as melho-
rias físicas, a incrementação da assistência social e a

.adoção do programa de visitas hospitalares.
Um avanço dos mais significativos aconteceu na área

do programa denominado "Cheque-vale Escolar", cujo ob-
•jetivo é propiciar aos servidores municipais a aquisição de
material escolar. No ano passado, o valor máximo atribuí-
do ao funcionário era de três mil cruzados; este ano, elevou-

. se para 30 mil cruzados, beneficiando, respectivamente, dois
mil e quatro mil servidores, universo este que, já no
Natal-89, será ampliado para seis mil servidores.

A implantação de melhorias físicas foi ditada pela ne-
cessidade de oferecer melhor ambiente de trabalho, assim
como maior conforto à clientela. O nível profissional do cor-

!po cUrrico-odontológico ^considerado muito bom. O progra-
Ima de controle, medico perió jco foi estendido aos inativos
do IPMB, a partir de janeiro deste ano, objetivando mini-
mizar a problemática d ¦» idoso, dando cobertura a 40 inati-
!vos por mês, por ocasião do pagamento. Uma das
lestratégias utilizadas para atrair a clientela é a de que o
Ünativo que estivesse agendado para consulta receberia seu
pagamento por ocasião da mesma, evitando, assim, sua per-
manência na fila dos caixas pagadores. Ao longo do trimes-
tre janeiro-fevereiro-março/89, foram atendidos 446
servidores da ativa: 50 por cento apresentavam problemas
Ide saúde e, deste número 50 por cento foram encaminha-
|dos a especialistas.

. ! Em março, foi reativado o programa de visitas hospi-
jtalares, na qual, além das visitações a servidores interna-
dos, propiciando-lhes um maior apoio social, ainda são
verificadas, no próprio local, a qualidade e presteza dos ser-
iviços oferecidos pelo hospital credenciado, fornecendo, com
Jisso, subsídios ao departamento de assistência à saúde do
ÜPMB, para análise e providências cabíveis a cada caso re-

¦ datado. Igualmente importante é o programa de promoção
Isocial, cujo objetivo é despertar as potencialidades da clien-'tela beneficiária, principalmente os aposentados e pensio-
4nistas, oferecendo uma maior socialização e criando um
meio de melhoria da renda familiar, por intermédio da co-
mercialização dos trabalhos manuais produzidos e apresen-
tados em exposições semestrais. Estuda-se agora, inclusive,
a possibilidade de colocação dessa produção na Feira do
Artesão. '

Muito importante, nesse processo de modernização das
atividades e serviços do IPMB é a instalação do posto de
serviço bancário, como forma de agilizar os pagamento de
inativos, pensionistas e servidores, permitindo, também
maior rentabilidade das receitas do Instituto. Detalhe que
Roberto Cruz, presidente do IPMB, fez questão dè ressal-
tar: todas as contas do correntista, no posto de serviço ban-
cario do Instituto, são remumeradas a partir de 95 cruzados.
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Greve objetiva forçar negociações
Os professores da Universidade

Federal do Pará (UFPa) entrarão em
greve a partir de amanhã, por tempo
indeterminado. A decisão foi tomada
em assembléia geral realizada na úl-
tima quinta-feira e segue a orientação
da Associação Nacional dos Docentes
em Ensino Superior (Andes), que es-
tabeleu uma pauta de reivindicações
dirigida ao governo federal, através
do Ministério da Educação (MEC),
em janeiro passado, que até o mo-
mento não obteve resposta.

O movimento visa estabeler a
imediata abertura de negociações,
tendo como eixo principal "a luta con-
tra a destruição da universidade pú-
blica bem como contra os diversos
planos econômicos do governo, que
somente reeditam a política de arro-
cho salarial do Estado", segundo a re-
presentante do comando de greve,
Rosaly Brito. Da pauta de reivindica-
ções dos professores consta o aumen-'to, para 28,8% do Orçamento Global,
da verba do Orçamento de Custeios e
Capital (OCO, que de acordo com So-
lange Calcagno, do comando de gre-
ve, "é a verba mais importante rece-
bida, porque diz respeito a todas as
despesas aa Universidade, sendo re-
duzida este ano para 2,8%, a menor
dos últimos cinco anos".
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Solange Calcagno e Rosaly Brito: contra a destruição da universidade
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Os docentes pleiteiam também, a
revogação do decreto que proíbe con-
tratações, exigindo imediata abertu-
ra de concurso público e contratação
dos já concursados. Na realidade, a
medida que susta a contratação de no-
vos professores trouxe sérios danos
ao ensino universitário público, pois
além do quadro já reduzido a decisão
veta, inclusive, a substituição de pro-
fessores em caso de morte e aposenta-
doria, por exemplo. t

A carreira únicapara docentes de
Io, 2o e 3o graus também consta da
pauta, além da exigência da correção
do enquadramento de professores de

Io e 2o grau em algumas universida-
des. Um dos pontos resgatados pelo
movimento é a garantia da nomeação
dos candidatos mais votados nas elei-
ções a reitor, assim como o pagamen-
fo imediato da aposentadoria integral
em níveis equivalentes aos salários
dos professores da ativa.

Assim como a paralisação dos
servidores, a dos professores terá co-
mo critério básico a ocupação da uni-
versidade, com a realização de ativi-
dades culturais e a formação de co-
missões de trabalho. Além das reivin-
dicações que visam ao "resgate da

universidade pública de qualidade,
proporcionando a realização integral
da pesquisa e extensão", como frisou
Solange Calcagno, as questões sala-
riais são parte essencial da pauta de
reivindicações da categoria: os do-
centes querem 95,5% de reposição sa-
larial sobre os vencimentos de abril,"para recompor o poder aquisitivo de
março" e "pagamento de salários
dentro do prazo do mês trabalhado",
para evitar os constantes atrasos.

Apesar de suas características
específicas, a greve dos professoresdetermina, também, a unificação do
movimento com os servidores, parali-
sados há cerca de 20 dias, a partir da
convocação da Federação das Asso-
ciações de Servidores em Universida-
des Públicas Federais (Fasubra),
tendo como objetivo "a unificação da
luta dos trabalhadores, eixo central
da política de organização sindical
proposto pela Central Única dos Tra-
balhadores (CUT), que visa à unidade
de ação sindical por ramo de traba-
lho". No Brasil, segundo Rosaly Bri-
to, há greve de professores em nove
universidades, mas a previsão é de
que o movimento atinja, a partir de
amanhã, quando serão realizadas as-
sembléias gerais, a no mínimo 20
estabelecimentos.
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ESSE É UM INVESTIMENTO
QUE ACAIXA FAZ QUESTÃO
DE PRESERVAR.

A Caixa Econômica Federal sempre se preocu-
pou em dar segurança aos seus clientes.

Agora, quando as nossas agências estão rea-
brindo, várias medidas foram adotadas para prote-
ger as operações e investimentos dos nossos 25
milhões de clientes.

Mais uma prova da preocupação da Caixa.
A Caixa quer aproveitar ainda para agradecer a

compreensão de todos esses seus clientes que de-
positam confiança na gente.

POUPANÇA
Serão permitidas transferências para Cadernetas de Poupança com data de aniver-

sário compreendida no período da paralisação. Importante: só serão aceitos recursos pro-
venientes da Conta Azul Remunerada, Open Caixa ou Conta de Depósito à Vista. As
transferências devem ser solicitadas até o 39 dia útil após o reinicio das atividades.

PAGAMENTOS
Poderão ser pagas, sem nenhum acréscimo, as obrigações ou prestações decorren-

tes de qualquer modalidade de empréstimo ou financiamento da CEF, vencidos durante o
período de paralisação. Mas não se esqueça: os pagamentos devem ser feitos até o 39
dia útil do reinicio do atendimento ao público.

CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL

!£»?3P. f.n.f
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Pés no chão, belo
sorriso, as
crianças realçam
o cenário de lim.
Confiantes, elas
misturam sua
inocência às
terríveis
condições de
saneamento em que
se encontra o
conjunto
Jaderlândia.

5
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Um 

verdadeiro drama. Somente
assim pode ser classificada a vi-
da dos moradores do conjunto
Jaderlândia I, em Ananindeua,
diante dos inúmeros problemas

que castigam o local. Cansados de tanto
recorrer à Prefeitura sem que nenhuma
providência seja tomada, os moradores
do Jaderlândia parecem não ter outra
alternativa a não ser conformar-se em
conviver com ruas esburacadas e intra-
fegáveis, muita lama e mato, situação
agravada pelas constantes chuvas.

O completo abandono a que foi relê-
gado o Jaderlândia pode ser comprova-
do logo à entrada do conjunto, na própria
Unidade Policial local. Durante a manhã
de ontem — assim como em todos os dias
—, a delegacia estava totalmente deser-
Ia. "Aqui não há viva alma", disse um
dos moradores. As duas celas da Unida-
de Policial da Jaderlândia, abertas,
imundas, cheias de teia de aranha e lixo,
refletem bem o descuido com a seguran-
ça. Dessa forma, qualquer ocorrência
policial verificada no Jaderlândia na-
quela ocasião teria que ser resolvida na
Unidade Policial da Guanabara ou então"ficar por isso mesmo". Geralmente os
moradores, vítimas dos constantes as-
saltos no conjunto, têm mesmo que' se
contentar com a segunda opção. Uma
outra prova de que ninguém fica de plan-
tão na delegacia são as pichações exis-
tentes na frente da Unidade Policial.

O Centro Comunitário e o Movimen-
to Feminino de Jaderlândia já.enviaram

^üm ofício à Secretas; deiEsteáèf-de S&' 
gurança Pública (Següp),,:"sólicitàndo o
reaparelhamento da unidade policial. Os
moradores sugerem, ainda, a colocação
de um efetivo da Polícia Militar para pa-
trulhar o local, que vive à mercê dos la-
drões. De acordo com a presidente do
Movimento Feminino do Jaderlândia,
Lilian Araújo, a situação do conjunto é"triste".

Os problemas começam pela dificul-
dade de acesso através das ruas do con-
junto, seja na entrada pela rodovia Au-
gusto Montenegro ou pela BR-316. A
enorme quantidade de buracos nas ruas
constantemente tomadas pela lama fez
com que até a linha de ônibus Una-Nova
Marambaia, que atendia aos moradores,
tivesse seu ponto final — antes localiza-
do no interior do conjunto — transferido
pela empresa de ônibus. "Quem quiser
pegar ônibus agora tem que caminhar
muito até à BR-316 ou até à Transcoquei-
ro", disse. Táxis e automóveis partícula-
res não se arriscam a entrar no conjun-
to, para não correrem o risco de ser
danificados.

A questão da intrafegabilidade das
ruas é tão grave que até o Centro de Saú-
de do Jaderlândia teve que ficar durante
quase um mês fechado para o atendi-
mento ao público, pois os médicos sim-
plesmente se recusavam a entrar no lo-
cal. "Transpor a rua que dá acesso ao
posto médico era um ato de heroísmo",
disse um morador. Segundo Lilian Araú-
jo, os médicos precisavam até tirar os
sapatos para conseguir chegar ao Centro
de Saúde. Nas baixadas do Jaderlândia,
então, a situação é muito mais crítica,
pois além da lama há muito mato e acú-
mulo de água. "Não temos condições de
andar pelas ruas", afirmou ela. Nas po-
ças d'agua que inundam as baixadas
proliferam caramujos que oferecem ris-
cos à saúde dos moradores. Alheias ao
perigo, as crianças, no entanto, comu-
mente são vistas andando ou brincando

Jaderlândia I:
drama cotidiano

de quem espera
sair do abandono
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Já nem mesmo é possível andar pelas ruas do conjunto

descalças nas poças.
Saneamento

O lixo também é outro grande pro-
blema do conjunto. Segundo o presidente
do Centro Comunitário do Jaderlândia,
Eduardo Sillé, os caminhões coletores de
lixo da Prefeitura de Ananindeua não
aparecem no conjunto há mais de duas
semanas e o lixo permanece acumulado.
De acordo com ele, até mesmo detritos
fecais levados pelas enxurradas podem
ser encontrados nas poças d'água e nas
valas. O crescimento de mato, por sua
vez, contribui para a proliferação de ra-
tos no local. Nem mesmo a rua Tancredo
Neves, a principal do conjunto, se salva.
A falta de saneamento faz com que a in-
cidência de doenças no Jaderlândia seja
grande, principalmente entre as crian-
ças. Grande parte das 12 mil pessoas que
moram no conjunto — representando
1.346 famílias — é composta por crian-
ças, disse Eduardo Sillé. Segundo ele, já
foram detectados 31 casos de hanseníase
no Jaderlândia, além de ocorrências de
leptospirose e esquistossomose.

O conjunto possui apenas dois telefo-
nes públicos, sendo que um deles foi da-
nifiçado por vândalos. O telefone que
existia na Unidade Policial da Jaderlân-
dia foi transferido para a Unidade Poli-
ciai da Guanabara. O consumo de água e
energia elétrica, segundo Lilian Araújo,
também apresenta problemas. Confor-
me ela, os moradores do Parque São
Francisco — mais conhecido como"Francisquinho", localizado em uma
área anexa ao Jaderlândia — também
consomem água e energia elétrica às

custas dos moradores do Jaderlândia,
que pagam as contas. A Escola Estadual
de Io Grau do Jaderlândia também é
afetada pelas chuvas. De acordo com a
secretária da escola, Madalena Azeve-
do, "não é possível entrar nem sair do lo-
caí quando chove". Conforme ela, a falta
de bebedouros é outro problema do esta-
belecimento. Muitas vezes, as crianças
têm que beber água da torneira.

,Na opinião do presidente do Centro
Comunitário, o conjunto foi mais assisti-
do durante a gestão anterior à de Hélio
Gueiros e pelo ex-prefeito de Ananin-
deua. "Hoje está relegado ao esqueci-
mento", disse. Ele afirmou iá ter expôs-
to várias vezes a situação ao Jaderlân-
dia ao prefeito Fernando Corrêa e apre-
sentado as reivindicações dos morado-
res. A resposta, no entanto, é sempre a
mesma: a falta de verbas da Prefeitura,
o rombo deixado pela gestão anterior e a
falta de caminhões e caçambas para a
execução de obras de aterro e pavimen-
tação, entre outras.

Quando era apenas candidato às
eleições, porém, Fernando Corrêa "ba-
teu de casa em casa" à procura de votos,
prometendo melhorias para o Jaderlân-
dia, afirmou Eduardo Sillé. Recente-
mente, o prefeito de Ananindeua e o se-
cretário municipal de Obras estiveram
no local, a pedido do Centro Comunitá-
rio, para testemunhar a situação crítica
do conjunto. A visita, porém, não adian-
tou nada, já que nenhuma providência
foi tomada. Conforme Eduardo Sillé,
eles sempre alegam que vão fazer algo,
mas a solução nunca é encaminhada.
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Mato, buracos e lama. Além disso, resta aos moradores a inútil espera de uma
providência.
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Greves não assustam Ulysses
Não é a juventude

de Collor que pesa,
avalia Pedro Simon
Porto Alegre (AG) —O

governador Pedro Simon
(PMDB) atribuiu a prefe-
rência do eleitorado pelo
candidato Fernando Collor
de Mello (PRN), evidencia-
da pelas pesquisas de opi-
nião, ao fato de seu
programa ser contra tudo.
Para ele, isso demonstra o
cansaço da população: "A
sociedade está cansada dó.
governo, cansada da oposi-
ção clássica, do estilo brizo-
lista, está cansada dos
sindicatos e desse grevismo,
da esquerda que não bota a
cabeça no lugar". Simon no
entanto não concorda com
que o peso maior da candi-
datura do governador de
Alagoas seja a sua juventu-
de. Ele entende que a "sín-
drome Tancredo" (medo de
um presidente idoso) só
existiu porque coin a morte
de Tancredo Neves assumiu
o presidente José Sarney,
um presidente "que deu
errado".

Mesmo assim considera
vital para o seu partido a es-
colha de um bom nome pa-
ra companheiro de chapa de
Ulysses Guimarães e adian-
tou que o seu preferido é o
governador Waldir Pires,"um homem que reúne con-
dições pela sua experiência,
pela sua capacidade e sua
dignidade. Simon afirmou
que a convenção do PMDB
desmentiu todas as previ-
soes de que o partido iria
implodir. Para o governador
gaúcho, o PMDB está cami-
nhando pelo rumo da conso-
lidação da democracia
interna.

Simon afirmou que não
ficou qualquer seqüela da
disputa na convenção e a
maior prova disto é a de que
a maioria das bases do
PMDB está indicando o no-
me de Waldir Pires como
candidato a vice, mesmo de-
pois dele ter feito críticas
duras a Ulysses Guimarães.

Críticas
Porto Alegre (AG) —

Analisando a situação nacio-

nal e os incidentes aconteci-
dos em Volta Redonda na
última semana, o governa-
dor Pedro Simon (PMDB)
criticou ontem, em seu pro-
grama de rádio "Os gaúchos
e o governo Simon", a onda
de greves que apontou como
causa principal da atual cri-
se política. Para Simon, o"grevismo" está virando
moda e muita gente não es-
tá entendendo que está fa-
zendo o jogo daqueles que
hão querem a normalização
da vida democrática. Acu-
sando os trabalhadores, o
governador gaúcho
afirmou:

Em qualquer país de-
mocrata do mundo a greve
é o argumento final. Só
quando as negociações não
dão certo é que a greve sur-
ge como arma do trabalha-
dor. No Brasil, porém, o que
está acontecendo é que pri-
meiro se faz a greve para de-
pois discutir. Isto era válido
no tempo da ditadura, quan-
do a greve significava um
movimento de resistência.

Simon chegou a compa-
rar o movimento dos traba-
lhadores de Volta Redonda
com uma provocação e per-
guntou:

Em que pais do mun-
do se toma uma usina e se
ameaça de se esfriar um
forno? Isto é muito grave —
afirmou ele lembrando que
a direita já começou a rea-
gir, referindo-se à bomba
que destruiu o memorial
inaugurado naquela cidade.
Segundo ele à toda ação cor-
responde uma reação. Por
isso alertou aos trabalhado-
res para que não dêem pre-
textos para os que desejam
desestâbilizar o regime.

Por outro lado, afiançou
que este ano haverá eleição
para presidente, pois os po-
líticos e o governo assim o
querem, apesar da crise que
já é maior do que a de 1964.

Perulbe (AG) — O candidato
do PMDB à presidência da Repú-
blica, deputado Ulysses Guima-
rães, disse ontem nesta cidade do
litoral paulista, que não acredita
que a onda de greves de trabalha-
dores que atinge o Brasil represen-
tam um risco à democracia,
contestando as afirmações feitas
pelo presidente Sarney no progra-
ma radiofônico Conversa ao Pé do
Rádio.

As greves nunca represen-
taram um risco à democracia. O
que é necessário é se estabelecer
o direito a greve e os direitos da so-
ciedade. As questões têm que ser
compatibilizadas, caso contrário
surgirá a violência. A violência, ve-
nha de onde vier, é extremamente
perigosa. Eu sei disso, porque já
aconteceu coisa semelnante em
países como Portugal e Espanha,
na fase de redemocratização. Te-
mos que chegar à estabilidade de-
mocrática, disse Ulysses
Guimarães.

O governador Orestes Quércia,
que estava junto com Ulysses, dis-
se que o bom senso deve prevale-
cer nos movimentos grevistas,
para se evitar ondas de violência,
como a registrada anteontem em
São Bernardo do Campo, onde 20
policiais e trabalhadores ficaram
feridos.

Estamos vivendo neste mo-
mento no Brasil um momento mui-
to dramático. É preciso muita
cabeça fria, tanto do lado das lide-

ranças sindicais como do governo,
para evitar transtornos. A greve é
direito legítimo, mas ninguém
aceita violência, quebra-quebra ou
invasão — explicou Quércia.

O candidato do PMDB tam-
bém manifestou-se muito preocu-
pado com o recrudescimento das
ações da extrema direita no Bra-
sil, que, no seu entender, estariam
tentanto tumultuar o processo po-
li tico.

Ulysses Guimarães negou on-
tem, porém, que tenha sido convi-
dado a participar de um encontro
de presidenciáveis para um ato
contra as ações da extrema direi-
ta. O candidato do PMDB disse que
não está preocupado com as últi-
mas pesquisas de opinião pública,
que apontam o governador de Ala-
goas, Fernando Collor de Mello, co-
mo o preferido nas intenções de
votos.

— Ainda é cedo. A minha can-
didatura começará a decolar as-
sim que já estivermos com o vice
escolhido e a campanha efetiva-
mente sair às ruas. O novo PMDB
terá impulso popular, porque Ulys-
ses presidente mudará o Brasil.
Vamos adotar um programa de go-
verno que atenda às necessidades
sociais incorporando a massa de
brasileiros que vivem hoje margi-
nalizados no processo econômico
— explicou.

Comício
Peruí be, SP (AG) — A inaugu-

ração pelo governador Orestes
Quércia da base da polícia flores-

tal da estação ecológica Jureia-
Itatins, na Serra do Mar, ontem,
acabou transformando-se no pri-
meiro comício do candidato do
PMDB à presidência da República,
deputado Ulysses Guimarães, que
participou da solenidade. Ulysses
foi saudado por Quércia como "fu-
turo presidente do Brasil" e aplau-
dido por 150 pessoas que assistiam
à solenidade. Ulysses Guimarães
disse em discurso que era um de-
fensor do meio-ambiente e que a
preservação da ecologia será uma
de suas bandeiras durante a cam-
panha eleitoral deste ano.

— A Constituição que ajudei a
redigir prevê a defesa dos nossos
recursos naturais e a lei não será
letra morta no meu governo — dis-
se Ulysses Guimarães.

Na solenidade estiveram pre-
sentes além de grupos ecologistas
os prefeitos das cidades de Ita-
nhaem, Momguagua, Peruíbe, El-
dorado e Jacuí. O prefeito de
Peruíbe, Mário Omuro (PMDB),-
único a discursar, fez saudação a
presença de Ulysses Guimarães à
solenidade e disse que trabalharia
pela sua eleição à presidência da
República.

A base da polícia florestal
inaugurada ontem pelo governador
Quércia e pelo deputado Ulysses
Guimarães será usada para prote-
ger dos depredadores uma área de
80 mil hectares que forma a esta-
ção ecológica Jureia-Itatins, na
Serra do Mar.

Visita ao Pantanal
Cuiabá (AG) — Quase despercebido, o candidato Fer-

nando Collor de Mello dormiu em Cuiabá e na manhã de
ontem viajou para uma fazenda no pantanal mato-
grossense, acompanhado do médico José Pedro Gonçalves,
ex-secretário estadual de Meio Ambiente, suplente do se-
nador Márcio Lacerda, presidente do diretório do PMDB,
e presidente da comissão provisória do PRN no Estado.

Procedente de Campo Grande (MS), Collor desembar-
cou às 23 horas (meia noite em Brasi lia) nesta capital e ha-
via agendado apenas um encontro reservado com políticosestaduais, mas o presidente da Assembléia Legislativa, An-
tônio Amaral, e o primeiro secretário, deputado João Tei-
xeira, do PMDB e PFL, respectivamente, convocaram
assessores e simpatizantes do candidato, a fim de
recepcioná-lo no aeroporto.

Banco do Estado do Pará S.A.

CONCURSO PUBLICO PARA ADVOGADO
NÍVEL 1 DO GRUPO DE CARGOS TÉCNICOS

AVISO
Avisamos aos interessados qu« o Conselho Diretor aten-

dondo*a solicitação da AFBEPA — Associação dos runcio-
nórios do BANPARÁ, resolveu:

1- Dilatar o prazo de inscrição para o referido concurso
até o dia 12.05.89;
2- Alterar o item 1 do Edital, diminuindo a exigência de
3 (três) para 1 (hum) ano de experiência profissional.

A COMISSÃO

0 MENOR ,
PREÇO DE BELÉM

Gasparian revela que Pires
aceita ser candidato a vice

São Paulo (AJB) — O governador da Bahia, Waldir Pi-
res, aceita ser candidato a vice do deputado Ulysses Gui-
marães à Presidência da República. Num telefonema para
casa do deputado federal Fernando Gasparian, ontem à tar-
de, Waldir. de Salvador, acei tou, em uma conversa de 15 mi-
nutos, os detalhes com o ex-ministro da Ciência e Tecnologia,
Renato Archer: na próxima terça-feira a executiva nacio-
nal do PMDB reúne-se em Brasília, aprova seu nome e, na
quarta-feira, uma comitiva de 100 deputados — entre eles
o próprio candidato do PMDB — vai a Salvador para for-
malizar o convite a Waldir, que já preparou um pronuncia-
mento para dar satisfação ao povo baiano sobre sua decisão.
Provavelmente na sexta-feira, o governador anuncia publi-
camente sua desincompatibilização."O Waldir é a coloração progressista que está faltando
para a campanha de Ulysses , disse o deputado federal Fer-
nando Gasparian, que revelou a conversa mantida entre o
governador baiano e o ex-ministro Renato Archer. O capdi-
dato do PMDB, que voltava de Juréia, de uma inauguração

de um posto de fiscalização da Polícia Florestal na Serra
da Jureia, em Peruibe, litoral sul de São Paulo, não chegou
a conversar com Waldir Pires. Reunido com um grupo pee-
medebista, na casa de Gasparian, ele começou ontem à tar-
de a traçar os pontos básicos de sua campanha à
Presidência, já com a certeza de que a questão do candi-
dato a vice está definida. "O Waldir só precisa dar uma sa-
tisfação ao povo baiano", disse Gasparian.

Ao encontro na casa do deputado, na rua Costa Rica,
Jardim Europa, zona sul da capital, compareceu um gru-
po de cerca de 30 peemedebistas. Ficou estabelecido que
a estratégia principal da campanha será cobrar do gover-
no Sarney o cumprimento da nova Constituição, uma suges-
tão de Ulysses Guimarães, que acha que o PMDB foi o autor
de uma carta, cujos princípios não estão sendo obedecidos.
A campanha de Ulysses e Waldir Pires, segundo Gasparian,
dever a ser montada basicamente num confronto com o go-
verno federal.
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Deputado tem
apoio pessoal

de Santillo
Goiânia (AE) — Depois

de uma semana de consulta
as bases municipais do par-
tido em todo o Estado de
Gojás, o governador Henri-
que Santillo, mesmo contra-
riando a posição da maioria
dessas lideranças, garantiu
o seu apoio "pessoal" á can-
didatura de Ulysses Guima-
rães à Presidência da
República. "A candidatura
do PMDB e a de Ulysses
Guimarães: ou se apoia ou
não. Quem não quiser apoiar
deverá ter dignidade para
deixar o partido. A cândida-
tura de Ulisses está de açor-
do com aquilo que venho
pregando ultimamente (pro-
grama mínimo de trabalho,
dentro de uma linha pro-
gressisla). Fazê-la viável
eleitoralmente vai depender
de nós", afirmou ele. dizen-
do que tudo depende da von-
tade política cie cada um.

O governador de Goiás
que na convenção do PMDB
manteve-se numa posiçãoequidistante, até mesmo da
candidatura de seu conter-
râneo e cabeça de chapa do
grupo dos moderados, mi-
nistro íris Rezende, enfren-
ta agora dificuldades paraconvencer as demais lide-
ranças peemedebistas e
aliadas ao governo do Esta-
do em acatar as decisões do
partido. No dia seguinte à
convenção, íris o acusou de
omissão no processo de es-
colha do candidato do
PMDB, responsabilizando-o
por sua derrota. O ministro
promete voltar para Goiás,
assumindo novamente o co-
mando político do Estado e
cândidatando-se ao governode Goiás em 90.

Na Assembléia Legisla-
tiva, dos 27 deputados esta-
duais que compõem a
bancada que dá sustentação
ao governo estadual (25 do
PMDB e dois do PSDB) ape-
nas nove, nessa briga, ficam
ao lado do governador Hen-
rique Santillo, enquanto os
demais fecham irrestrita-
mente com íris.
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ACERTE OS
PONTEIROS COM
A MOTOGERAL

COMPRANDO SUA M0T0SSERRA STIHL
NA MOTOGERAL VOCÊ PAGA 0 MENOR

PREÇO E AINDA
GANHA UM

S> RELÓGIO
DE PRESENTE.*

• PROMOÇÃO VÂtIDA ENQUANTO DURAR O ESTOQUE.

W

m
motogerál

O SEU REVENDEDOR SÍIHL
NA AMAZÔNIA.

Praça do Carmo, 60. Fono: 224-" 10.
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Homens <S^
Negócios

GUARACY DE BRITO

CONSELHO
A coluna já registrou que os funcionários da

Transbrasil conseguiram sucesso na sua preten-
são de participar do Conselho de Administração
da empresa, o que aconteceu durante uma assem-
bléia geral ocorrida em Brasília, quando foram
rejeitados a aplicação de recursos para 1989 e o
balanço financeiro relativo ao exercício anterior,
sendo proposta a nomeação de um Conselho Pro-
visório para a Fundação, até que novas eleições
sejam processadas.

Ornar Fontana, presidente do Conselho Dire-
tor, não concordou, abandonando a assembléia
acompanhado por seus conselheiros, à exceção de
um, que permaneceu na reunião. Reconstituída a
mesa, além da destituição do Conselho Diretor an-
terior foi escolhido e empossado de imediato o no-
vo Conselho. Mais de 300 funcionários da
Transbrasil estiveram presentes festejando a vi-
tória e prometendo lutar para o soerguimento eco-
nômico financeiro da empresa.

LABORATÓRIOS
A despeito dos constantes aumentos das tari-

fas de remédios e medicamentos, a situação de de-
terminados laboratórios farmacêuticos não
parece tão firme. No sul, o grupo Ache adquiriu
a subsidiária brasileira do laboratório norte-
americano Shering, de modo que o Ache pode se
tornar o maior laboratório de capital nacional.

Também a Johnson está revendo seus esque-
mas e, não obstante ser constante ganhadora de
prêmios nacionais de vendas, a representação no
norte está sendo desativada, permanecendo ape-
nas um escritório. A representação mais próxima
passará a ser a de Recife, atendendo a toda a re-
gião Norte/Nordeste.

ÁLCOOL
Apesar das previsões de que os estoques po-

derão abastecer somente por uma semana, a Pe-
trobrás garante que não faltará álcool, salvo em
casos isolados e temporários sem determinar pro-
blemas para a circulação dos veículos que dele se
utilizam como combustível. A empresa estará ad-
quirindo, esta semana, o produto fabricado pelos
usineiros de São Paulo e tem montado um esque-
ma junto às usinas para retirar o produto logo após
sua fabricação, distribuindo-o pelas regiões do
país.

A Petrobrás, todavia, terá de administrar a es-
cassez de álcool durante este mês, porquanto a
produção prevista no período é de, no máximo, 900
milhões de litros, 100 milhões a menos do consu-
mo normal. Mas, ainda assim, a empresa garan-
te que haverá rápido abastecimento, sem
problemas.

CHOCOLATE
A Ceplac, Sagri e Seicojvfirmaram um con-

vênio visando a íormulaçãócle uma política de
apoio e incentivo às pequenas e médias unidades
de produção, industrialização e comercialização
do cacau, cupuaçu e chocolate. O projeto de tra-
balho prevê a integração com a comissão respon-
sável pela instituição do, Programa de Expansão
de Consumo de Cacau (Pecca), cujo objetivo é au-
méntar o consumo brasileiro de chocolate, cacau
em amêndoas e produtos relacionados, a fim de
melhorar o nível alimentício da população e criar
um mercado interno cativo para o cacau em
amêndoas.

Será aplicada uma ação extensionista/asso-
ciativista junto às associações e grupos comuni-
tários existentes nas unidades/piloto, quando será
incentivada, também, a formação e legalização de
entidades comunitárias para o desenvolvimento
do trabalho.

PSICOLOGIA
Annamaria Barbosa Rodrigues, Ana Maria

Coimbra Storino e Clemildes Souza estão radian-
tes: a sua SHE-Sociedade Holística Experimen-
tal acaba de ganhar um excelente "reforço".
Trata-se da psicóloga e parapsicóloga Mônica Ma-
ria de Azevedo, carioca, formada pela Universi-
dade Gama Filho, com especialização em
psico-diagnóstico, endoterapia, terapia breve e tes-
tes vocacionais. Ela é casada com o tenente do
Exército Luiz Cyrillo de Lima Júnior, recentemen-
te transferido para Belém.

Embora atendendo também adultos, Mônica
Maria gosta mesmo de trabalhar com crianças e
adolescentes, aplicando os testes de CAT e HTP,
incentivando o desenvolvimento mental, escolar,
artístico e a sociabilidade com uma orientação
correta.

GOSSIPS
Paulo Martins está

viajando para São Pau-
Io, em busca de equipa-
mentos para os novos
restaurantes que insta-
Ia, ou seja, o novo eixo
Lá em Casa/O Outro,
cuja inauguração será
em junho, logo no início
da Governador José
Malcher. xxxxxx Paulo
Caldas, que comanda a
Caixa Econômica Fede-
ral entre nós, no próxi-
mo dia 17, deverá
receber o título de Ci-
dadão do Pará, conferi-
do pela Assembléia
Legislativa. Ao lado e
por causa disso, Paulo
receberá diversas ou-
trás homenagens,
xxxxxx André Mar-
quês, da Pólo Engenha-
ria, já engatilha o início
da construção do apart-
mix que criou para Be-
lém, um empreendi-
mento, por sinal, inédi-
to no Brasil, xxxxxx
Raphael Levy, o empre-
sário da construção ci-
vil, foi o escolhido pela
atual diretoria da As-
sem bléia Paraense pa-
ra candidato à
presidência pela situa-
ção, nas próximas elei-
çr -s do clube, José
iúf;elo Miranda deverá

o seu vice, segundo

as primeiras demar-
ches para composição
da chapa, xxxxxxx Ex-
pandindo cada vez mais
seus negócios, Carlos
Xerfan agora vai insta-
lar uma nova loja de te-
cidos (finos) na
Benjamin Constant, no
centro da cidade,
xxxxxxx Contatos de in-
teresse da Gran-Pará
Turismo levaram ao ei-
xo Belo Horizonte-Rio
de Janeiro o empresa-
rio David Abud.
xxxxxxx Hoje, domin-
go, é o Dia Mundial das
Comunicações.
xxxxxxx Eduardo Ab-
delnor já colocou em
funcionamento as no-
vas instalações de sua
Ética, que permanece
na Nazaré, a dois pas-
sos da antiga sede.
xxxxxxxx A Câmara de
Comércio Nipo-
Brasileira do Pará, sob
a presidência de Juni-
chiro Yamada, reunirá
seus associados no pró-
ximo dia 10, às 20 horas,
no restaurante Miako,
para ouvir a palavra de
Jair Bernardino que
abordará o tema "Ex-

periência Empresarial
e sua visão sobre a
Amazônia".

Caixa dá três dias para os
clientes pagarem as contas
Brasília < AE) — A Caixa Econômi-

ca vai dar três dias úteis até quarta-
feira — para que seus clientes paguem
os compromissos vencidos durante a
greve de 16 dias dos bancárias, sem cor-
reção, juros ou multas. O prazo valerá
para as prestações da casa própria, pa-
gas na Caixa, e para outros compro-
missos.

O presidente da Caixa, Paulo Man-
darino, disse ontem que todas as agên-
cias abrirão na segunda-feira no
horário normal, depois de uma "vira-
da" de final de semana, com expediente
interno, para colocar a casa em ordem.
Só a agência Planalto, a maior da Cai-
xa em Brasília, tem 300 mil cheques
acumulados para processar.

Os funcionários têm ordem de
Mandarino para dar um atendimento
especial aos clientes, iá bastante pre-
judicados pela greve. A Caixa tem cin-
co milhões de clientes em todo o país,
entre correntistas, poupadores e mu-
tuários do SFH. Para os poupadores, o
presidente da CEF esclarece que ape-
nas os que são também correntistas po-
derão fazer depósitos em suas
cadernetas com data de aniversário re-
troativa, no caso das cadernetas que ti-
nham data de aniversário no período da
greve.

Dessa forma, quem tinha conta-
corrente na Caixa poderá transferir re-
cursos para a caderneta, com data de
aniversário nos últimos 16 dias, tendo

o rendimento integral garantido. Mas
quem só tem a poupança, e quer fazer
um depósito na semana que vem, não
terá direito ou data retroativo, e terá de
abrir outra caderneta, se não quiser
perder os rendimentos integrais do
mês.

O Banco Central também voltou a
funcionar neste final de semana, com
os plantões normais do serviço de pro-
cessamento de dados que não pára nun-
ca. Na segunda-feira voltarão os
demais serviços do BC. Já o Banco do
Brasil fez uma assembléia no início da
noite, com a disjiosição de manter a
greve se a direção do banco não apre-
sentar nenhuma proposta de ganho sa-
larial para os funcionários.

Dornas acha insuficiente o
reajuste das mensalidades

Belo Horizonte, (AG) — O presi-
dente da Federação Brasileira dos Es-
tabelcimentos de Ensino, professor
Roberto Dornas, considerou insuficien-
te o reajuste entre 17,5 e 40 por cento nas
mensalidades escolares autorizado an-
teontem pelo governo federal. Segundo
ele, com estes índices, as 35 mil esco-
Ias particulares do país só conseguirão
sobreviver no máximo três meses.

Para que as escolas não sejam
obrigadas a fechar as portas, Dornas vê
uma única solução: a aplicação do ar-
tigo primeiro do decreto 95921, que de-
termina que a escola fixe os preços das
mensalidades com base nâ planilha de
custos. O cumprimento do artigo foi
suspenso desde a implantação do Pia-
no Verão.

Dornas é ainda presidente do Sin-
dicato dos Estabelecimentos de Ensi-
no de Minas. Depois de 36 dias de greve,
os professores particulares do Estado
retornaram ao trabalho anteontem.
Dornas acredita, no entanto, que o rea-
juste nas mensalidades escolares, que
será repassado aos salários dos proles-
sores, também não irá satisfazer a ca-
tegoria por muito tempo.

No Triângulo
A greve dos professores da rede es-

tadual de ensino de Minas Gerais e dos
profissionais da área de saúde do Es-
tado continua na região do Triângulo
Mineiro, sem que as categorias profis-
sionais tenham aceitado às propostas
feitas pelo governador Newton Cardoso.

Os professores decidiram, em as-
sembléias realizadas na região, espe-
rar a decisão da UTE (Sindicato dos
Trabalhadores do Ensino de Minas Ge-
rais) — quanto as propostas do gover-
no. Já os profissionais de saúde
recuaram dos 120% de aumento ofere-
cidos pelo governador e continuam que-
rendo 250%.

Enquanto isso, 95 unidades de saú-
de jurisdicionada ao centro Regional de
Saúde de Uberlândia, na área estadual,
continuam fechados na região, ao pas-
so que 90% da rede estadual de ensino
na área da 26U. Delegacia Regional de
Ensino de Uberlândia também estão
com suas portas fechadas e o restante
funciona precariamente.

Empresas de ônibus interditadas
Vitória (AG) — Depois de uma se-

mana de paralisação dos transportes
coletivos na Grande Vitória, o governo
do Estado resolveu ontem intervir nas
sete empresas que realizam esse ser-
viço na capital e nos municípios adja-
centes. Os motoristas e cobradores de
ônibus paralisaram o transporte na
segunda-feira da semana passada, rei-
vindicando um aumento de salários pa-
ra 500 cruzados novos mensais. O
Conselho de Desenvolvimento da Gran-
de Vitória (Codivit), com cinco repre-

sentantesde comunidades, cinco das
prefeituras municipais e três do gover-
no, resolveu elevar o custo das passa-
gens de 14 para dezoito centavos, para
que as empresas atendessem a reivin-
dicação.

As empresas recusaram a propôs-
ta mostrando os resultados de uma au-
ditoria que o próprio governo mandou
realizar, e que indicavam a necessida-
de de uma tarifa de 25 centavos, para
pagar os motoristas um salário de 368

cruzados mensais e manter o serviço.
Em tensas e sucessivas reuniões, o

Codivit acabou concordando com uma
tarifa de 20 centavos. As empresas re-
cusaram o acordo, embora os motoris-
tas baixassem a sua reivindicação para368 cruzados.

Ontem mesmo, ante a iminência da
intervenção, algumas empresas coloca-
ram em atividade cerca de 20 por cen-
to de suas frotas, que terão que operar
até amanhã com a tarifa de 14 c°niavos.

Autolatina decide demitir
Santo Andrc, SP (AE) — A Autolatina decidiu ontem

demitir 130 de seus funcionários (100 da Volkswagen e 30
da Ford), numa primeira lista de cortes em razão da greve
dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo que já dura
18 dias. A asscssoria de Imprensa da holding alegou que a
medida é resultado direto do fracasso das negociações es-
ta semana entre as montadoras e o sindicato Ha categoria.
A empresa divulgou que a partir de amanhã vai "garantir
o direito dos que quiserem trabalhar", com reembolso de
despesas com transportes coletivos, já que os ônibus freta-
dos não estão circulando, além de aplicar 45% sobre os sa-
lários dos que voltarem as suas atividades. Este índice foi
recusado em assembléia da categoria.

Metalúrgicos pacíficos
Belo Horizonte (AE) — A medida provisória n? 50 e a

ameaça feita pela PM de Minas em nota oficial de agir com
energia para manutenção da ordem pública não intimida-
ram os oito mil metalúrgicos da Companhia Aços Especiais
Itabira (Acesita), que há 13 dias realizam uma greve abso-
lutamente pacífica, esta atitude segundo a direção do sin-
dicato da categoria, será mantida até a obtenção de suas
reivindicações salariais, até agora sem uma contraproposta
por parte da empresa, que já acumula uma perda equiva-
lente a US$ 26 milhões de faturamento.

Os grevistas da Acesita, que, após uma ocupação de
quatro dias, se retiraram por vontade própria e pacifica-
mente da usina, estão determinados a não realizar mani-
festações ou passeatas, evitando assim qualquer
oportunidade de confronto com a polícia.

IR: mais 660 mil cheques
Brasília (AE) — Nos meses de abril e maio, a Se-

cretaria da Receita Federal está distribuindo pouco
mais de 660 mil cheques de restituição do Imposto de
Renda, num valor global de NCz$ 364,1 milhões. Em
abril, foram sacados junto a rede bancária de todo o país
Suase 

628 mil cheques, num valor de NCz$ 185,2 milhões,
•este total, quase 620 mil referiram-se a quarta parce-

Ia de restituição do exercício de 1986, e o restante a che-
quês do exercício de 1988.

Agora, estão aptos ao desconto 632 mil devoluções
referentes a quarta parcela de 1986, outras 5 mil do exer-
cício de 1988. TVo total são NCz$ 178,9 milhões (já incluí-
da a correção de abril).

Ministro tranqüiliza país
Belo Horizonte (AG) — "Não existem no país for-

ças tão poderosas que sejam capazes de desestabilizar
o regime. O que ocorre, no momento, são ações isola-
das de uma minoria insignificante que será banida pe-
Ia própria sociedade brasileira". A afirmação foi feita
ontem, em Uberaba, belo ministro Oscar Corrêa, duran-
te a 55? Exposição Nacional de Gado Zebu, promovida
pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu
(ABCZ).

O ministro da Justiça acentou que um pacto con-
tra ações terroristas deverá ser "resultado da ação de
homens de bem, interessados em tranqüilizar a nação,
e para possibilitar que as eleições do dia 15 de novem-
bro sejam realizadas em clima de tranqüilidade".

Oscar Corrêa descartou qualquer possibilidade de
um golpe militar em função da crise econômica por que
passa o país atualmente e dos atentados a bombas. Pa-
ra ele, crises não inviabilizam de maneira alguma as
eleições — estamos chegando a bom porto, é preciso ape-
nas juízo — aconselhou.

Ele disse, ainda, que não há qualquer possibilida-
de de o governo federal editar medida propondo a cria-
ção de um estado de defesa, pois os governadores dos
Estados estão completamente senhores da situação.

-Declaração IR

Receita explica o que são rendimentos tributáveis
final-

188. A que regime de tributação estão
sujeitos os contribuintes, pessoas físicas,
que estão ausentes no exterior?
O regime de tributação dependerá da si-
tuação particular de cada um, da forma
abaixo descrita:
A — saída temporária, mas por período su-
perior a doze meses.
1) A serviço do País.
Pessoas físicas, domiciliadas no País, que
prestem serviços a Autarquias ou Repar-
tições do Governo brasileiro, no exterior,
e nessa condição recebam rendimentos do
trabalho assalariado, pagos por esses ór-
gãos, em dólares norte-americanos, ou em
moeda estrangeira equivalente ao valor
que deveriam receber em dólar. Essas pes-
soas, por imposição legal, mantêm a con-
dição de residentes no País e serão
tributadas especificamente pelos arts. 17,
21, VIII, 24 I, 29 §§ 5o. e 6°.; 90, § 2°., 527,
555, § 3°, 591 e761, do RIR80 (vide obs 1
e VI, pergunta seguinte e n°. 191).

2) trabalho no exterior:
Pessoas físicas, de nacionalidade brasilei-
ra, que tiverem transferido suas residên-
cias do País, poderão opcionalmente,
apresentar declaração de rendimentos na
condição de residentes no Brasil, quando
seu afastamento for para prestar serviços,
como assalariados, a:
a. organismos internacionais dos quais o
Brasil faça parte;
b. filiais, sucursais, agências ou represen-
tações no exterior, de pessoas jurídicas do-
miciliadas no Brasil; e
c. sociedades domiciliadas fora do País, de
cujo capital participem, com pelo menos
5%, pessoas jurídicas domiciliadas no Bra-
sil. Essas pessoas serão tributadas espe-
cificamente pelos arts. 13 § l?e 2° 21VIII,
24 1.68 S 1? 70 8 9° 554 II e 761, do RIR/80
(vide ons 1 a VI)
3) estudos no exterior
Pessoas físicas, de nacionalidade brasilei-
ra, que tiverem transferido suas residên-
cias do País poderão, opcionalmente,
apresentar declaração de rendimentos na
condição de residentes no Brasil, quando
seu afastamento for para cursar estabele-
cimento de nível superior, técnico ou equi-
valente. A condição de residente no Brasil,
neste caso, somente poderá ser exercida
nos quatro primeiros exercícios financei-
ros subseqüentes ao ano de saída do País.
Essas pessoas serão tributadas especifi-
camente pelos arts. 13 §6 3o. e 4o. 21 VIII,
24 I, 3o. 554 II e 761, do RIR/80 (vide obs
I, III a VI e pergunta n°. 190).

4) outros motivos
Pessoas físicas qúe se ausentem do País,
por qualquer outro motivo, terão trata-
mento fiscal de seus rendimentos em ra-
záo do prazo de permanência no exterior,
da forma seguinte:
a. durante os primeiros doze meses de au-
sência provisória no exterior, contados de
data a data, os rendimentos auferidos
suieitam-se à sistemática geral para os re-
sidentes no País;
b) após doze meses de ausência, passarão
a ser tributados na fonte na forma do art.
554, do RIR/80;
c. os rendimentos derivados de fonte es-
trangeira, auferidos por residentes no País,
ausentes no exterior, somente são tributa-
dos no Brasil enquanto o beneficiário es-
tiver submetido ao regime de declaração;
d. ao retornarem após a permanência no
exterior por mais de doze meses, voltarão
ao regime de declaração, na forma previs-ta no artigo 14 do RIR/80, (vide obs I).
Obs.

I — O contribuinte que exerça ativida-
de profissionalizante no exterior, sem se

ausentar por período superior a doze me-
ses entre a saída e a volta ao País — exce-
to se o retorno for por motivo de férias ou
de força maior, com volta ao exterior sem
interrupção do contrato de trabalho — não
terá esse procedimento caracterizador de
ausência continuada no exterior, para os
efeitos fiscais.

II — Na hipótese do item 2, as impor-
tâncias correspondentes aos rendimentos
do trabalho assalariado, pagas ou credita-
das pelo estabelecimento ou organismo si-
tuado no exterior, poderão ser incluídas
como não tributáveis nas declarações de
rendimentos do beneficiário, a partir do
mês de sua percepção e até o mês de seu
retorno ao País. Para efeito dessa isenção,
é admitido o pagamento ou crédito dos ren-
dimentos do trabalho assalariado, em cru-
zados novos, no Brasil, diretamente ou por
conta e ordem do estabelecimento ou or-
ganismo situado no exterior, desde que cor-
responda à efetiva transferência de divisas
para o Brasil ou a redução ou eliminação
de remessa devida ao exterior, em qual-
quer hipótese regularmente comprovada
perante a autoridade fiscal brasileira.
Para usufruir do benefício é indispensável
que a pessoa física tenha transferido sua
residência do País para prestar serviços
como assalariado, a um dos organismos ou
estabelecimentos mencionados, e optado
pela condição de residente no Brasil. Aten-
didos esses pressupostos, o benefício da
não tributação independe do tempo de per-
manência da pessoa física no exterior,
prestando serviços ao estabelecimento ou
organismo situado fora do território Na-
cional.
Por outro lado, não se configuram os pres-
supostos para o gozo da isenção quando a
pessoa física se desloca, temporariamen-
te, para prestar serviços eventuais no ex-
terior, como' assalariado ou não,
permanecendo vinculado à pessoa jurídi-
ca domiciliada no Brasil, independente-
mente do prazo de sua permanência fora
do País e de o salário ser pago ou credita-
do no Brasil ou ho exterior, em moeda na-
cional ou estrangeira. Essas pessoas não
poderão abater da renda bruta, apurada
em decorrência de rendimentos tributa-
veis de outras naturezas, os encargos de
família relacionados com dependentes que
não estejam no Brasil, nem as despesas
correspondentes a pagamentos efetuados
a domiciliados ou residentes no exterior.
(A lei 7.064/82 e Decreto 89.339/84, dispõem
sobre a situação dos trabalhadores contra-
tados ou transferidos para prestar servi-
ços no exterior).

III — Os rendimentos recebidos de re-
sidentes ou domiciliados no exterior, pelas
pessoas físicas referidas no item 3, en-
quanto perdurarem as condições nele des-
critas, serão incluídas como não
tributáveis nas respectivas declarações de
rendimentos.

IV — Os demais rendimentos porven-
tura auferidos no País ou no exterior, pe-
Ias pessoas físicas nos itens 1 e 2, serão
classificadas como tributáveis ou não tri-
butáveis, conforme disponha o Regula-
mento do Imposto de Renda vigente para
o exercício da declaração de rendimentos.

— A opção pela manutenção da con-
dição de residente no Brasi) se formaliza
pela simples entrega da deciaração de ren-

.dimentos dos exercícios correspondentes
na repartição do Ministério do Exterior
mais próxima do local Je trabalho, ou no
Brasil por procuradoi autorizado.

VI — As pessoa.c referidas nos itens 1
a 3 devem consultar o manual de "Instru-
ções para Declaranfes no Exterior" — In-

dex, necessário para as informações
complementares.

VII — Vide pergunta n°. 169
B — saída definitiva.
a. As pessoas físicas que se retirarem em
caráter definitivo do País perdem a con-
dição de residentes ou domiciliados no
Brasil, a partir da data de saída do terri-
tório nacional, sejam brasileiras ou estran-
geiras.
b. Essas pessoas estão obrigadas a apre-
sentar a declaração de rendimentos na for-
ma do art. 13 "caput", do RIR/80,
devendo-se também observar o disposto
nos arts. 554 I e IV.
(PMF n°. 001/86; PN 182/71,251/72,104/74,
83/75, 115/75).

189. Quais pessoas físicas ausentes no
exterior podem enquadrar-se na condição
de "a serviço do País", para gozar dos be-
nefícios fiscais próprios dessa situação
particular?
O servidor público em serviço no exterior
— assim considerado aquele que se encon-
tra em missão fora do País, por ter sido no-
meado ou designado para o desempenho
ou exercício de cargo, função ou ativida-
de no exterior — pode enquadrar-se na
condição fiscal de "a serviço do País no ex-
terior", se transferir sua sede e/ou lotação
para o exterior, de modo a passar a per-
ceber seus rendimentos do trabalho assa-
lariado, em moeda estrangeira, de
autarquias ou repartições do Governo bra-
sileiro situadas no exterior. Para esse fim,
considera-se servidor público o funciona-'
rio ou empregado publico e o militar,
aplicando-se esse conceito também aos:
a) servidores da Administração Federal
Direta regidos pela Legislação Trabalhis-
ta, da Administração Federal Indireta e
das Fundações sob supervisão Ministerial;
b) servidores do Poder Legislativo, do Po-
der Judiciário e do Tribunal de Contas da
União;
c) no que couber, aos servidores do Distrito
Federal, dos Estados e dos Municípios,
bem como às pessoas sem vínculo com o
serviço público, designados pelo Presiden-
te da RepuHica.
(Lei 5.809/72; Decreto71.733/73,75.430/75).
Essas pessoas estão obrigadas a apresen-
tar declaração de rendimentos nas mes-
mas condições fixadas para as demais
pessoas físicas residentes ou domiciliadas
no País, com as seguintes particularida-
des (vide arts. 17, 29 § § 5o. e 6o., 527, 555
§3°. e591):
a) da remuneração oriunda de suas fun-
ções específicas, cuja conversão será fei-
ta pela taxa-média do dólar fiscal, adotada
no ano-base (NCz$ 0,24 em 1988 ADN n°.
01/89), os contribuintes incluirão em suas
declarações de rendimentos, na cédula C,
apenas a quarta parte do rendimento bruto
anual apurado em cruzados.
b) as deduções cedulares permitidas so-
bre esses rendimentos também serão con-
vertidas à taxa-média do dólar fiscal;
c)o valor total anual do imposto retido em
dólares na fonte será convertido em cru-
zados-à mesma taxa, e deduzido do total
do valor do imposto apurado na declara-
ção de rendimentos;
d) a declaração deve ser apresentada em
órgão competente do Ministério das Rela-
ções Exteriores no exterior;
e) com relação a outros rendimentos de-
ve ser observado o disposto nos art. 21VIII,
24 1, 90 § 2o. e 761, no que for pertinente,
além das demais disposições do RIR/80
(Vide pergunta n°. 169).
Obs.
Os servidores de Empresa Pública e de So-
ciedade de Economia Mista são excluídos
da condição fiscal de "a serviço do País no

exterior", quando em serviço específico do
seu órgão no exterior.
190. Qual é o regime de tributação dos ren-
dimentos de servidores de autarquias ou
de outros órgãos públicos situados no Bra-
sil, que estejam no exterior por motivo de
estudos?
Enquanto perdurar a condição de residên-
te no Brasil (durante os quatro exercícios
subseqüentes ao ano da saída do País), os
rendimentos provenientes do vínculo de
emprego com a administração pública se-
rão tributados na fonte, normalmente, às
alíquotas aplicáveis aos rendimentos do
trabalho assalariado, e incluídos pelo seu
total na declaração anual de rendimentos.
Os rendimentos recebidos de outras fontes,
situadas ou não no Brasil, terão o mesmo
tratamento de rendimentos auferidos por
residente no País, excetuados os rendimen-
tos do trabalho recebidos de fontes situa-
das no exterior, que serão classificados
como não tributáveis na declaração de ren-
dimentos."
Após a perda da condição de residente no
País (a partir do quinto exercício subse-
quente ao ano da saída do País), os rendi-
mentos recebidos de fontes situadas no
Brasil serão tributados como de residên-
te no exterior (PN 83/75).

191. Ge; vidor Púbüco, civil ou militar,
que esteve em missão no exterior durante
o ano-base, tendo recebido rendimentos do
trabalho assalariado em dólares e cruza-
dos, como deve declarar esses ganhos?
O tratamento fiscal dos rendimentos per-
cebidos dependerá da situação particular
de cada servidor, de acordo com a natu-
reza do serviço desempenhado no exterior,
da forma abaixo explicitada

DDomiciliado no Brasil ausente no ex-
terior a serviço do País
Aquele que se encontre (ou se encontrava)
em missão fora do País, por ter sido no-
meado ou designado para o desempenho
ou exercício de cargo, função ou ativida-
de no exterior, tendo transferido sua sede
e/ou lotação para o exterior, de modo a
passar a receber seus rendimentos do tra-
balho assalariado, em moeda estrangeira,
de Autarquias ou Repartições do Governo
Brasileiro situadas no esterior.
Se é (ou era) esta a situação do servidor,
os ganhos em dólares serão declarados e
tributados na condição de "domiciliado no
Brasil, ausente no exterior a serviço do
País" (vide perguntas n°.s 188 e 189).
Os ganhos recebidos em cruzados (antes
da saída, ou após o regresso) serão decla-
rados e tributados normalmente, como de"residente ou domiciliado no Brasil", na
forma da legislação vigente (RIR/80).

2) Domiciliado ou residente no País
que vai ao exterior em missão temporária,
transitória ou eventual.
Por exclusão, aquele que vai em missão ao
exterior, mas sua situação não se enqua-
dra naquela descrita no item 1. Nesta hi-
pótese, os rendimentos em cruzados serão
declarados na cédula C pelo seu total, nor-
malmente, como em todos os exercícios
anteriores.
Os valores totais recebidos em dólares se-
rão convertidos pela taxa cambial vigen-
te na data da disponibilidade de cada
parcela, e o total assim apurado será de-
clarado, também, na cédula C e tributado
como de "residente ou domiciliado no
Pai-:," (arts. 29 e 761, do RIR/80, vide per-
gunta n°. 169).
Obs.
Os rendimentos referentes a diárias e aju-
das de custo não sofrem tributação, deven-
do os valores recebidos em moeda
estrangeira serem convertidos em
cruzados.
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Isaac Soares
Beleza e juventude

nos clubes

bonita
Tatiana Selbmann,
Garota Ellus, 89,

uma "tigresa"

prá ninguém
botar defeito,
será atração

neste veraneio
em Salinas

- e Mosqueiro
(Foto de Ademir Crux)

As sedes campestres
dos principais clubes de Be-
lém, serão ponto de referên-
cia na manhã de domingue-
ira de hoje para o "relax"
merecido aos associados
dos respectivos clubes,
destacando-se entre eles:
Assembléia Paraense, Iate
Clube, Pará Clube, AABB,
Caixapará, Tênis Clube,
Grêmio Português, Remo,
Tuna, Paysandú, Asdecel-
pa, Teleclube, Monte Líba-

no, Bancrévea Clube,
Pinheirense, Grêmio Azul e
Branco, AAAM, Clube dos
Oficiais da Aeronáutica,
Clube dos Oficiais da Poli-
cia Militar do Pará, Cassa-
zum, CSSA, Grêmio Azul e
Branco e outros mais que
deverão estar lotados de-
encantadoras "tigresas",
usando os últimos lança-
mentos da moda (maios e
biquínis) para o verão pa-
raense deste ano.

Danielle aguardando o grande dia
A bonita Danielle Vaz e o

jovem Lauro Casa Grande Fi-,
lho, no próximo dia 19, às 20:00"
horas, estarão subindo ao altar
da Catedral de Belém, para a
cerimônia do casamento. A;
noiva, filha do casal Antônio e
Edna Vaz, e o noivo, filho de:
Lauro e Rosa Grande. Após o
ato religioso, Danielle e Lauro
aferecerão gabaritada recep-
ção no salão Karajás do Hilton,
para os seus convidados. (Fo-
to de Reinaldo Silva Jr.)
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Acontecendo
Sexta última, o paulista Gil-

berto Valente falou sobre a Lei
Orgânica dos Notários e no sába-
do, o professor Irawaldyr Rocha
discorreu sobre o ITBI ,em Cas-
tanhal, no 2? Encontro de Nota-
rios Públicos do Pará, sob a
presidência da sra. Nelcy Mara-
nhão Campos. **** MARILDA E
ALACID NUNES voltaram da ZF
pelo "catamarã". **** HENRI-
QUE RIBEIRO NETO — José
Vieira Mikiiko Ikeda e Walter
Souza, disputando pelo TC, ga-
nharam o torneio de veteranos
em tênis. Neste final de semana,
a comemoração, porque derrota-
ram a Assembléia Paraense. ****
VAI SER EM BELÉM, pela pri-
meira vez a Jornada Norte-
Nordeste de Cirurgia Plástica. A
médica Irene Coelho de Souza
acha que algo em torno de 200
profissionais do bisturi estarão
em nossa Capital no final deste
maio. **** BENEDITO FER-
NANDES, o advogado do Baixo
Amazonas, circulou rápido na
pista e iá voltou a Santarém a
tempo de comemorar o nat, lá,
neste fim de semana. **** VAI
SURGIR BREVE o Cadastro Na-
cional do Trabalhador. **** O
MAIS PARAENSE dos mineiros,
que é Alexandrino Moreira, Luta,
agora, para que o busto de Jusce-
lino, seja recolocado em São
Brás, onde estava, colocado pelo
Rotary Clube.

0 show "Sampa, Rio, Samba", do Palladium (SP)
para o Iate Clube do Pará, dia 12

Um dos grandes aconteci-
mentos sociais deste mês, se-
rá oferecido pelo Iate Clube do
Pará aos seus associados, na
próxima sexta-feira, dia 12, no
salão nobre da sede social, da
valorosa agremiação. Muito
bem dirigida por Romulo
Maiorana Júnior (comodoro) e
Délio Mutran (vice-
comodoro). Trata-se da apre-
sentação do sensacional show"Sampa, Rio, Samba", com a

direção de Abelardo Figueire-
do, que esteve em cartaz du-
rante um ano no famoso"Palladium" de São Paulo. A
frente do grande espetáculo o
humorista e cantor Mièle,
mostrando os costumes e per-
sonagens do Rio e São Paulo.
A consagrada cantora Rose-
mary, é a estrela convidada es-
pecial do grande show. O
espetáculo "Sampa, Rio, Sam-
ba conta ainda, com a presen-

ça do cantor Chamoun e mais
sua espetacular banda, inclu-
sive, nove bailarinos.

Pelas providências que es-
tão sendo tomadas pela direto-
ria iatista, o show "Sampa,
Rio, Samba" vai se constituir,
um dos maiores dos últimos
tempos. As localidades já se
encontram a venda na secreta-
ria do Clube.

Dama de "niver»

Aniversariando hoje, uma das"ladies" da sociedade de Belém, a
sempre elegante senhora Helena Mu-
tran, viúva de Jorge Mutran, que se
destaca por sua simpatia, inteligên-
cia e educação. Dona Helena é figu-
ra humana maravilhosa e muito
querida no círculo de amizade da
família.

Comemorando o evento, a distin-
guida nataliciante, presentemente no
Rio de Janeiro, abrirá os salões de seu
luxuoso "flat" na Vinícius de Morais
(Ipanema) para o lado dos filhos
Evandro, Délio e Celso, noras e netos
queridos, comemorar com elegante
jantar o seu "niver", ela que é perfei-
ta anfitriã. Daqui, as felicitações do
colunista à distinta dama aniversa-
riante.

JPr l " SAL Rr-

Comenda
meritória

• - A benqmstãagen-*
te consular dos Esta-
dos Unidos em nosso
Estado, na próxima
quinta-feira, em Bra-
sília, na sede da Em-
baixada dos Estados
Unidos, receberá sig-
nitiva e honrosa ho-
menagem do Governo
de seus País. O Em-
baixador norte-ameri-
cano Harry Schllaud-
mann entregará pes-
soalmente à Cristine,
a Comenda Meritória,
num justo reconheci-
mento ao trabalho que
realiza para a Embai-
xada dos Estados Uni-
dos no Brasil. Para-
bens Cristine.

Leilão social
Como no outro domigo se-

rá comemorado o "Dia das
Mães", Irval Lobato mandou an-
tecipar para a noite de sábado,
13, o leilão "Arca de Noé".

Chegando de Uberaba, onde
foi para participar de exposições pe-
cuárias, o presidente da ARPP, agro-
nomo lrval Lobato informou que na
noitada de sábado, além do leilão,
haverá desfiles, coquetel e jantar na
Churrascaria "Rodeio", ao lado, no
Entroncamento.

A palavra de ordem na As-
sociação Rural e Pecuária do Pa-
rá é que o leilão pode até não dar
lucro financeiro, mas tem que
proporcionar reuniões dos asso-
ciados e maior confraternização
dos criadores de pequenos
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A bela "tigresa" Ingrid de Oliveira
Sobrinho sendo observada pelos di-
rigentes de clubes, para o "Miss Ve-
Tão 89". (Folo do Roberto Silvo)

rIniversariando hoje, a bonita e
inteligente Renilda Fonseca, desta-
que da sociedade moça da terra, fi-
lha querida do casal empresário
José Maria e Ivanilda Fonseca. A
comemoração será "in family". (Fo-
to Reinaldo Silva Jr.)

AL: Honra ao Mérito para o
Sistema RM de Comunicação

Nats
A Mesa Diretora da As-

sembléia Legislativa do Esta-
do do Pará, no próximo dia 17
de maio, em reunião solene,
com início às 18:00 horas, fará
entrega dos títulos honoríficos
de "Honra ao Mérito" e "Cida-
dão do Pará".

oca izando
O odontólogo e professor Car-

los Laércio Affonso está curtindo
a perna esquerda engessada.
Caiu do cavalo em sua fazenda.
Já se encontra em Belém,
recuperando-se bem, para ale-
gria dos amigos.

Realiza-se hoje, na Praça
Brasil, durante o dia, a promoção
Inter-Paroquial, com vários atra-
ções, em benefício das obras as-
sistênciais que o Encontro de
Casais com Cristo realiza em
Belém.

Chegou Murilo — Via Mater-
nidade do Hospital da Aeronáuti-
ca, chegou o bonitão Murilo
Nogueira da Silva, filho do casal
Djael e Maria Amélia da Silva.
Murilo veio fazer companhia a
seu maninho Michel.

O conceituado empresário
João Rossy, "cap" do Grupo
Rossy, ultimando as providências
para inaugurar antes do Círio,
sua bem instalada, equipada e de
muito requinte Drugstore-
Droganossa Aveirense. Ninguém
segura o "tigrão" Rossy.

Os jovens Ederland Costa, fi-
lha do casal Raimundo e Suely
Costa, e Carlos Alberto Silva, ca-
saram ontem às 18:00 horas, na
paróquia de Santa Cruz. A recep-
ção aos convidados foi no salão
paroquial, o noivo é filho do casal
Maria e José Silva.

Os homenageados serão
os seguintes: Sistema Romulo
Maiorana de Comunicação,
dra. Dyrcélia Koury Palmeira,
Instituto Evandro Chagas,
maestro Raymundo de Araújo
Pinheiro e engenheiro Francis-
co Alberto Cavalcante Rocha
(Honra ao Mérito) e drs. Pau-

Io Fernando Caldas, José Pe-
reira e Silva, Rubens Rodri-
gues Lima e senador Marcos
Rodrigues de Barros Freire
(post mortem "Cidadão do Pa-
rá"). A sessão especial será
presidida pelo deputado Mário
Chermont.

¦¦' I
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Miralva Diniz (anfitriã), Lorraine Rosheuvel e Norma Aguiar, do
Hilton. (Foto de Mário Barbosa)

Reinaugurando o Tbn
Com presença de grande número de colunáveis, a elegan-

te Miralva Diniz, reinaugurou o seu sofisticado salão de be-
leza, sexta-feira última, no Hilton Belém. Denomina-se Ton
Hair Design. Foi em meio a um coquetel da confraterniza-
çao e que teve como atração, um desfile de moda, com os ma-
nequins Sônia, Regina, Karla Betânia, Tatiana Selbman,
Laélia Cabral, Carlos Roberto, Nauto Tanaka, apresentando
os últimos lançamentos chegados do eixo São Paulo/Rio. A
produção visual e direção, foi do estilista Mello, todas muito
aplaudidas e os modelos elogiados. O salão de Miralva é do-*
tado de instalações e equipamentos modernos.

Aniversariando hoje, a ele-
gante Durvalice dos Prazeres, efi-
ciente gerente geral do Banco
Econômico (Agência Nazaré),

§rande 
figura humana e estima-

a nos meios empresariais e so-
ciais da terra, por sua exemplar
linha de conduta. Sexta-feira úl-
tima, Durvalice foi homenageada
ao final do expediente por seus
auxiliares. Hoje, a "tigresa" co-
memora o evento com um almo-
ço 

"in family" na churrascaria
Pavan. Daqui, as felicitações do
colunista à distinguida natali-
ciante..

Mudando de idade hoje, a be-
Ia morena Magda Araújo que
possui um entusiasta fã-clube que
a admira e estima. Magda é filha
do casal Orlando Pereira de
Araújo e Maria Augusta Silva
Araújo. A comemoração será "in
family".

Francisco Coelho do Nasci-
mento é um dos nataliciantes dis-
tinguidos de hoje. Comemora o
evento "in family" ao lado da es-
posa querida Maria José e dos
filhos.

Entre os nataliciantes distin-
guidos de hoje, o médico Zoênio
Gueiros, destaque da classe e da
sociedade local. O evento será co-
memorado na intimidade, ao la-
do da esposa Lindaura.

Nilma, 15 anos — O casal Jo-
sé Rodrigues de Souza e Nelita de
Jesus Gama Dias comemora ho-
je, com recepção jovem em sua
residência, os 15 anos da filha NU-
ma de Jesus Dias de Souza.

A bonita e elegante Maria do
Socorro Rodrigues Nogueira, fi-
lha do casal José-Júlia Nogueira
é a aniversariante do dia de hoje
e pelo acontecimento vai recep-
cionar em sua residência seu lar-
go círculo de amizades.

A despedida
de solteira
de Fátima

Muito con-
corrida, a despe-
dida de solteira
da bonita Fáti-
ma Peixoto, filha
de Paula Figuei-
redo e Abel Fi-
gueiredo (faleci-
do), realizado ao
cair da tarde, no
aprazível "As
mulatas". O ele-
gante "chá-de-
panela" foi ofe-
recido à Fátima
por Paula Fi-

§ueiredo, 
Maril-

a Nunes, Maria
do Carmo Rio-
dades, Heloísa
Maia entre ou-
tros familiares e
amigas. Fátima
estava feliz.

Nas lotos de Mário Barbosa, a bonila Fátima Peixoto (homenageada)
com sua avó Paula Figueiredo, tias Maria do Carmo e Riodades e Marilda
Nunes, Heloísa Maia, Graça Reis e demais patronesses.

Debutantes da Assembléia Paraense
serão homenageadas pelo colunista

Cerca de 100 encantadoras ternu-
rinhas de nossa sociedade, filhas de
associados da Assembléia Paraense,
antecipando ao grande Baile das Fio-
res, serão hernenageadas por este co-
lunista com o apoio de O LIBERAL e
diretoria do grande clube, com
atraente manhã festiva de beleza, a
borda da piscina da sede olímpica do
Souza. Todas as "debs" usando visto-
sos conjuntos esportes, serão fotogra-

fadas para serem notícia no dia
seguinte segunda-feira na página do
colunista. Cada uma das jovens pre-
sentes, receberá uma lembrança da
diretoria da AP. O presidente Mane-
co Bisi dos Santos e seus companhei-
ros de diretoria, tomando as
providências para que a manhã fes-
Uva de beleza e joven_ seja um tre-
mendo "su" e vai ser mesmo.

A "moranguinho" Eveline Parreira fazendo su-
cesso nas reuniões da jovem guarda. (fotodeiu,t
Brogo)

H Os Seráfico Carvalho
vão recepcionar
Será na boite do Pará Clube, nes-

ta terça-feira, às 21:00 horas, a come-
moração dos setenta anos da senhora
Oneide da Silva Seráfico de Carvalho,
esposa do amigo João Seráfico de As-
sis Carvalho, dama estimada em nos-
sa sociedade por suas virtudes.
Antecipando o acontecimento, João
Seráfico ao lado dos filhos João Ba-
tista, José, Maria Vitória, Maria
Georgina, Maria de Fátima, Jorge
Augusto, Maria Lúcia, Jaime Rober-
to e Paulo Fernandes mandarão ceie-
brar missa em ação de graças, às
20:00 horas, na capela do Colégio Na-
zaré. E ninguém desconhece que os
Seráfico Carvalho sabem receber
com categoria os amigos. Grato pelo
convite.
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Banco de Dados
Fórum

0 secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimen-
to Econômico do Paraná, Paulo Roberto Pereira de Souza,
foi eleito presidente do Fórum Nacional de Secretários de
Estado para assuntos de C&T, órgão de articulação de todo
o sistema de C&T do país. Como vice-presidente, o secreta-
rio de Planejamento do Pará, Amilcar Tupiassu, foi eleito,
assim como o presidente, per unanimidade, em reunião rea-
lizada em Brasília, com man'. io de um ano. A primeira
providência tomada por Paulo Roberto Pereira de Souza foi
designar coordenadores regionais que irão acompanhar o
desenvolvimento das atividades de C&T em suas regiões,
especialmente as referentes às questões do setor nas cons-
tituintes estaduais.

-I Planin
A pedido do secretário

especial de Ciência e Tecno-
logia, Décio de Zagottis, o
Congresso Nacional prorro-
gou por mais 90 dias a vigên-
cia do I Plano Nacional de
Automação (I Planin), pra-
zo em que o Executivo pre-
tende discutir, aprovar e
enviar ao Legislativo a ver-
são do II Planin, cujo texto
básico já foi elaborado pelos
escalões técnicos e foi sub-
metido ao ex-ministro Ralph
Biasi, mas ainda não foi
avaliado por Zagottis.

II Planin
A reforma minis-

terial de janeiro atra-
sou o andamento da
elaborção do II Pia-
nin, cujo documento
preliminar não che-
gou a ser discutido pe-
Io Conselho Nacional
de Informática e Auto-
mação (Conin), que
não se reúne desde a
gestão de Ralph Biasi.
Deverá ser, no entan-
to, o principal assunto
da próxima reunião.

bit, bit, bit,
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), que julga pro-

cessbs relativos à lei federal, deverá estar totalmente in-
formatizado até o final deste ano. O processo de
informatização do Tribunal, que começou no final de
1986, engloba os tribunais federais e as justiças federais
no Brasil, ligando o STJ, situado em Brasília, diretamen-
te, por meio de supermicrocomputadores, a três Esta-
dos brasileiros: Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São
Paulo xxx No dia 25 de abril último, foi iniciado o pri-
meiro curso organizado no país sobre programação pa-
ra computadores com utilização de terminais de vídeo
equipados com sintetizadores de voz. xxx Desenvolvidos
nos Estados Unidos pela IBM, os terminais de vídeo que
fornecem respostas sonoras apareceram no Brasil em
198G. Porém, só agora os deficientes visuais poderão ter
acesso aos terminais que falam, na sede da Companhia
de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande
do Sul (Procergs), em Porto Alegre xxx A Secretaria de
Estado de Educação (Seduc), resolveu investir fundo no
projeto de informatização do órgão. A meta é implan-
tar, até o final deste ano. 13 sistemas específicos que fa-
cilitarão o trabalho da Secretaria xxx Só para dar uma
idéia de quanto a informatização da Seduc é mais do que
urgente: em 1988 foram instruídos no órgão nada menos
que 77. 563 processos e conferidas 39.120 folhas de fre-
qüência, tudo isso manualmente xxx A próxima reunião
do fórum nacional dos secretários de Eslado para assun-
tos de Ciência e Tecnologia será realizada em Curitiba,
nos dias 29 de 30 deste mês. Na pauta, a análise da si-
tuação nacional das constituintes estaduais, da coope-
ração entre as secretarias estaduais participantes do
fórum e os critérios adotados para distribuição do orça-
mento nacional da C&T.

As vinte vagas oferecidas foram preenchidas para a realização do curso de Analista de Suporte Júnior

Com todas as vagas preenchidas, curso promovido pela Sucesu iniciou no último dia 2

Curso Básico vai formar
Analistas de Suporte

Deficientes físicos ganham
espaços com cursos da

área de Informática

Conin-

m

No último dia 26 de abril, o porta-voz da Secretaria Es-
pecial de Ciência e Tecnologia (Sect), Fausto Longo, disse
em entrevista ao Informe, Boletim Informativo da Socie-
dade Brasileira para o Progresso da Ciência, que Décio de
Zagottis iria coordenar o Conin, tal como era prerrogativa
dos antigos ministros de C&T. "Este é um dos motivos pe-
los quais lhe foi concedido o status de ministro", afirmou
Fausto. Declarou também que tão logo Zagottis consiga con-
cluir as etapas de regularização institucional da Sect e de
consolidação do orçamento para este ano (NCz$ 750 mi-
lhões) passará a examinar o II Planin e, em seguida, con-
vocará o Conin para reativação dos trabalhos. No entanto,
o Diário Oficial da União do dia 27 de abril trouxe surpre-
sas. Em uma primeira portaria, o general de divisão Bay-
ma Dennys, atual ministro-chefe do Gabinete Militar, passa
a fazer parte do Conin. E err sua segunda portaria, o novo
participante do Conselho passa a coordenar interinamen-
te o Conin.

Serpro vai
premiar jornalistas

e estudantes
O Prêmio Serpro de Informáti-

ca vai premiar trabalhos nas cate-
gorias Imprensa e Monografia,
corno parte das comemorações dos
25 anos de criação da empresa. Be-
lém foi a cidade escolhida para o
lançamento nacional do prêmio queaconteceu no dia 27 de abril último,
na sede da 2a. Unidade Regional de
Operações do Serpro, na avenida Pe-
rimetral. Aí vai o regulamento pa-
ra quem pretende participar nas
duas categorias:

Imprensa
Esta categoria estará aberta à

todos os jornalistas profissionais
que no período de 01 de agosto de
1988 a 10 de setembro de 1989 publi-
caram matérias em jornais e revis-
tas do país sobre o setor de
Informática, assinadas ou não. As
inscrições estarão abertas até o dia
15 de setembro deste ano e o prêmio
para a melhor reportagem é de 70
MVR.

O julgamento dos trabalhos se-
rá realizado no período de 18 de se-
tembro a 30 de outubro através de
comissão julgadora representada
por profissionais indicados pela As-
sociação Brasileira de Imprensa
(ABI); Federação Nacional dos Jor-
nalistas (FENAJ); Associação Bra-
sileira da Indústria de
Computadores (ABICOMP); Socie-
dade dos Usuários de Computadores
Indústria de Computadores e Peri-
féricos (ABICOMP); Sociedade dos
Usuários de Computadores e Equi-
pamentos Subsidiários (SUCESU) e
da Associação dos Profissionais de
Processamento de Dados (APPD).

Monografia
Muita gente não sabe mas o Ser-

pro está presente no dia-a-dia do ci-
dadão brasileiro. Os fundos do
PIS/PASEP, a declaração do Impôs-
to de Renda, o recadastramento
eleitoral, o título de eleitor e vários
outros serviços que mostram a im-
portância da empresa no cotidiano
dos brasileiros. Foi com o objetivo
de "abrir" a empresa para a comu-
nidade que foi adotado o tema "O
que o SERPRO faz pelo Brasil."

Poderão participar do Prêmio
Serpro-Monografia, todos os estu-
dantes universitários (a partir do
terceiro semestre) que enfoquem no
seu trabalho os projetos desenvolvi-
dos pela Empresa. A comissão jul-
gadora será constituída porrepresentantes do Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq); da Secretaria
Especial de Informática (SEI) e da
Sociedade Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência (SBPC). As ins-
crições para o Prêmio
Serpro-Monografia também estarão
abertas até o dia 15 de setembro des-
te ano e o prêmio para a melhor mo-
nografia é de 50 MVR.

Iniciou na última terça-feira,
dia 2, o Curso Básico para Forma-
ção de Analistas de Suporte Júnior
- IBM, promovido pela Sucesu-Pa
com o apoio da Cinbesa. Como pri-meira iniciativa do gênero realiza-
da pela Sucesu em Belém, o
evento teve grande receptividade
no meio da Informática local. As
vinte vagas oferecidas foram to-
das preenchidas e as primeiras
aulas já ministradas contaram
com a presença de pessoas repre-
sentativas do setor e afiliados da
Sucesu.

O curso pretende, ao final de
sete semanas de treinamento, fa-
zer com que principiantes em
Suporte-IBM estejam aptos a for-
necer um suporte inicial em

VM/VSE/CICS/VSAM e a prosse-
guir na sua formação profissional,
através de um efetivo engajamen-
to em uma nova instalação e da
realização de novos cursos de con-
teúdo mais especializados.

A primeira parte do curso
aborda, teoricamente, o Segmen-
to Básico. Entre os temas desen-
volvidos estão a Arquitetura de
Computadores e os Princípios de
Sistemas Operacionais. Já o se-
gundo módulo se divide em qua-
tro dias de pura teoria e um dia de
prática, onde são discutidos os
conceitos básicos, a estrutura das
instruções, manipulação de tabe-
Ias e outros, dentro de Segmento
Assembler.

As terceira e quarta partes do
curso básico tratam de Segmento
VM/SP e Segmento VSE, respec-
tivamente, dividindo os dias dispo-
níveis em aulas teóricas e
práticas. Os três últimos módulos,
por fim, abordam Segmentos Uti-
litários, Segmento VSAM e Seg-
mento CICS/VS.

Altair Cabral (Telepará), Luiz
Cunha (Cinbesa), Fernando Ra-
mos (Inca), Arthur Almeida (Cel-
pa) e Francisco Tembra (G & T
Informática), alternam-se como
instrutores do curso que vai até o
dia 23 de junho próximo, sempre
no horário das 16 às 20 horas, na
sede da Cinbesa, rua 28 de Setem-
bro, 320.

Ampliar as possibilidadesde inserção no mercado de
trabalho bem como oportuni-
zar um conhecimento especí-
fico são alguns dos objetivos
do Curso de Digitação e Pro-
cessamento Eletrônico de
Textos para Deficientes Físi-
cos realizado pelo Comitê Pa-
rá Missouri juntamente com a
Universidade Federal do Pa-
rá, a Associação Dos Deficien-
tes Físicos do Pará e a IBM,
que financiou o curso liberan-
do 5 mil dólares para os eus-
tos imediatos.

Duas turmas já concluí-
ram o curso com um total de
22 alunos, que receberam o
certificado de conclusão no
dia 10 de abril. Com uma car-
ga total de 72 horas, o curso foi
realizado num período de três
meses no Centro de Ciências
Exatas e Naturais da UFPa.
Uma terceira turma ja está
em período de aulas devendo
concluir o curso em junho.O Curso de Digitação e
Processamento Eletrônico dè
Textos despertou um grandeinteresse nos deficientes físi-
cos tanto que muitos preten-dem aprofundar os estudos na
área de informática é o caso.

por exemplo, de Aldo Caldei-
ra Costa que apesar de não ter
os braços conseguiu fazer o
curso manipulando o teclado
do micro-computador com os
pés. Ele, inclusive, acredita
que o fato de não possuir os
braços não será impecílio pa-
ra que venha a cursar Infor-
mática, tanto que, no próximoano, Aldo pretende fazer ves-
tibular para esta área. Outro
que quer continuar informáti-
ca é Tito Marques Pontes Fi-
lho que apresenta problemade coordenação motora e re-
side em Abaetetuba. Para ele"O curso abre uma nova pers-
pectiva de trabalho", assim co-
mo Aldo ele também pretendefazer vestibular para informa-
tica. Assim como eles outros
alunos que concluíram o cur-
so também gostariam de prós-seguir os estudos nesta área.

Preocupado em dar prós-seguimento aos ensinamentos
ministrados, o professor Antô-
nio Sampaio, que é coordena-
dor do Curso, elaborou um
projeto o qual foi encaminha-
do ao Banco do Brasil que, ca-
so o aprove, deverá
financiá-lo.
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O aparelho tem mais de 200 funções e 256 níveis de trabalho

França lança software CAD "D/3D"
com modelizador volúmico

A empresa francesa CELI comer-
cializa um dos softwaes de maior de-
sempenho em desenho e CAD, o
D2D/D3D. Oriundo dos grandes soft-
wares de CAD/CAM, é um dos primei-
ros do mundo a oferecer um
modelizador volúmico de alto desem-
penho em microcomputador PC e sob
sistema operacional MS-DOS.

O D2D/D3D é modular: D2D
(CAD em duas dimensões), D3D (CAD
em tês dimensões), IMAPER (repro-
dução realista), módulo CAM (fabri-
cação), saída para traçador,
bibliotecas, etc..A programação em
linguagem C garante sua portabilida-de, seu alto desempenho e sua confia-
bilidade. Trata-se de uma ferramenta
de desenvolvimento aberto, portátil e
evolutivo, por ser executado sob MS-
DOS, UNIX ou VMS, e compatível com
os padrões gráficos: INTERFACES
GKS e VDI para gráficos, padrões
IGES, SET, CGM, ASCII, DXF para
arquivos.

Com o D2D/D3D os usuários dis-
põem finalmente de um sistema CAD
para microcomputador que permite a
modelização volúmica de um objeto
em três dimensões com as possibilida-
des de gerar em poucos segundos uma

imagem de síntese com sombra e ali-
samento em altíssima resolução, tudo
isso num PC!

Mais de 200 funções, multijanela-
mento ativo, 256, níveis de trabalho,
possibilidade de agrupamento das fun-
ções em famílias lógicas e visualiza-
çao permanente destas famílias, das
funções correntes e principalmente do
projeto em curso, são algumas das es-
pecificidades do D2D/D3D frente a
seus concorrentes.

O D3D é um sobre-conjunto de
D2D destinado aos projetos tridimen-
sionais e a modelização dos volumes.
Além das funções 3D filares usuais,
comporta as funções de extrusão, ele-
vação e rotação às superfícies, assim
como definição das superfícies regu-
lares. Os operadores booleanos de
união, interseção, substração, inclusi-
ve o corte de um volume por um pia-
no, permitem gerar os volumes mais
complexos.

Os volumes assim projetados po-dem finalmente ser visualizados quer
em modo filar com linhas ocultas, pre-
sentes, suprimidas, quer em pontilha-
das no D2D que suporta ainda as
funções de parametragem, cotação e
módulo de saída para impressora.
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Unisys assina com o Bompreço
contrato de Ali no Brasil

Após três meses do anúncio da
fabricação do sistema A17 no Bra-
sil — um supercomputador para
processamento comercial/adminis-
trativo —, a Unisys fechou o primei-
ro contrato para comercialização do
equipamento com o Grupo nordes-
tino Bompreço, uma das maiores
cadeis de supermercados do país,
cuja entrega está prevista paramaio próximo. O contrato, estimado
em cerca de US$ 10 milhões, inclui
um sistema A17 com 96 MB, 28 GB
em discos, além de quinhentos ter-
minais.

Com 140 lojas no Brasil e 17 mil
funcionários, o Grupo Bompreço é
usuário Unisys há dez anos, e utili-
zará o equipamento recém-
contratado para automação nas

áreas de compras, gestão de preços,estoque, faturamento, contas a pa-
gar e a receber, contabilidade e car-
tão de crédito/crediário. Está
prevista, ainda, a integração destes
sistemas com os terminais de pon-
to de vendas que estão sendo insta-
lados nos hipermercados do Grupo
que, até o final do ano, deverão es-
tar interligados ao sistema central.
Todos os sistemas do Bompreço es-
tão escritos na linguagem de quar-
ta geração LINC II, da Unisys.

O sistema A17 é fabricado pelaUnisys em seu parque industrial em
Veleiros, São Paulo, e situa-se entre
os maiores computadores de uso ge-ral disponíveis na indústria da Infor-
mática do país.

v

Hoje, a partir das 10:30 da manhã,
você assistirá, pela TV Liberal, aos lances

emocionantes de mais uma prova da Fórmula 1
— o Grande Prêmio de Mônaco.

Você não precisa correr.
A corrida será hoje, e quem vai correr,
mesmo, são eles, lá em Mônaco, e nós ,

aqui na emissora, preparando tudo
para você ter a melhor imagem.

É um corre-corre danado de bom.
Você não pode perder.

TUUBERM <5>
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Legislativos
em reuniões

O I Simpósio da Assembléia Es-
tadual Constituinte no interior do
Pará vai ser realizada dias 2 e 3 de
junho, em Castanhal, nas instala-
ções da sede da Associação Cultu-
ral Nipo-Brasileira. Todas as
lideranças, prefeitos e vereadores
das regiões guajarina e bragantina,
serão convidadas.

O presidente do Legislativo
de São Paulo, deputado Tônico
Ramos, convidou o deputado
Mário Chermont, na qualidade
de presidente da AL paraense,
para o I Encontro de Presidentes
de Assembléia Legislativa do
Brasil, dias 26 e 27 deste mês,
no Memorial da AL de São Pau-
Io. Serão debatidas questões li-
gadas às Constituintes estaduais
e haverá uma sessão destinada
ao "Poder Legislativo e a Comu-
nicação", quando os presidentes
dos principais veículos de comu-
nicação do país manterão conta-
to com os parlamentares de
cada Estado.

Na esteira: Mário Chermont já
está preparando um dossiê de su-
gestões e trabalhos que vêm sendo
realizados pela AL paraense, para
ser mostrado aos presidentes legis-
lativos dos outros Estados.

Na manhã de ontem, a Mesa
Diretora da Assembléia Legisla-
tiva do Pará realizou a celebra-
ção da Páscoa no Plenário
"Newton Miranda", contando
com a participação de todo o
quadro de funcionalismo da
casa.

* Já está em projeto a construção do Cl-
ncma IV, na mesma área na São Pedro on-
de já existem o I, II, c III. Sendo portador
de um salão bem menor que os outros, é
pensamento de Alexandrino Moreira des-
tlnar esta nova sala de arte excluslvamcn-
te para exibição de filmes pomos, para
atender à uma platéia mais exigente, que
não freqüenta os cinemas Ópera e Cassi-
no, em especial.

Piovidades no 'Arca"
Sempre apresentando inovações, o "Arca de Noé" em sua

décima versão será, desta vez, na noite do próximo sábado,
devido ao "Dia das Mães". Outro "potin" novo deste tradiclo-
nal leilão de gado será a linha social a ser adotada: haverá
um "coq" antes e um jantar depois (este na "Rodeio", ao la-
do), das vendas ao toque do martelo.

O "Arca de Noé", leilão de pequenos animais que a Associação
Rural da Pecuária do Pará promove constantemente para aglutinar
seus associados, propõe convivência social e permite troca de ex-
periências entre criadores, contribuindo para a melhoria genética
das raças dos animais que são arrematados.

Variedanças
A bailarina Clara Pinto

Nardi e o médico e produtor
Alfredo César Paes Barreto
estão com um novo musical
para apresentar à sociedade:
"Variedanças", onde o pensa-
mento do artista é mostrado
através da dança do teatro,
com o objetivo de mostrar ao
público as dificuldades, críti-
cas e preconceitos enfrenta-
dos no dia-a-dia pelos
profissionais do mundo ar-
tístico.

O espetáculo será levado nos
dias 9 e 10, 20 e 21 deste mês,
no palco do teatro Margarida
Schiwazzappa, do Centur.

Moda para exportação
O Pará precisa tomar uma po-

sição na moda. É com esta teo-
ria que a estilista Lelé Grello está J
partindo para a montagem de 1
show room, onde vai reunir da fá- £
brica de suas confecções a um 7
amplo salão para reuniões-desfile £
de modas, passando, é lógico, por
uma boutique. Tudo em três
andares.

Lelé Grello vai passar a fazer um
trabalho de divulgação de nossa mo-
da para exportação inclusive para o
Sul, onde deverá criar, também,
"franchises". E trabalhando com
pronta entrega, quer colocar suas
criações em outras lojas de Belém,
com modelos diversos dos encontra-
dos em suas boutiques. E entrará em
novo campo: infantil, criando a "Le-

lé Grello Baby", esta em uma loja iso-
lada, no "Srnall ShoppL.g". na Bê
Aguiar.

V - ¦'••¦-- < 
'^k 'W

Lelé Grello, que acaba de regressar de um giro
pela Europa (em Portugal foi hóspede de Marluce
Silva), quer definir a moda paraense.

-Política econômica-
• O comentarista global Pau-

Io Henrique Amorim, editor-
chefe de assuntos econômicos
da Rede Globo vem a Belém, no
início do próximo mês, para no
dia 3 participar de um café da
manhã no salão Karajás, do
Hilton, quando realizará uma
palestra sobre o que está acon-
tecendo e o que poderá acon-
tecer na política econômica

brasileira, neste ano.

* De livre trânsito nos gabinetes
ministeriais e também grande re-
lacionamento com o empresaria-
do nacional, Paulo Henrique é
possuidor de linguagem e comu-
nicação fáceis e poucas vezes já
atendeu convites para palestras ou
debates, fora do eixo Rio-São
Paulo.

Táxis: uma lástima
* Realmente precaríssimo é o
serviço de táxis na cidade. Quem
precisa fazer uso deste tipo de
transporte em seu dia-a-dia, além
de sofrer para conseguir encon-
trar um vazio, a sua quase totali-
dade está caindo aos pedaços,
com bancos quebrados, sujos,
verdadeiramente um terror. Onde
está o serviço de vistoria do
Detran?

Dia da Mulher
• O "Dia Nacional da Mulher" —
que foi criado por projeto-de-lei
do senador paraense João Mene-
zes — a transcorrer no dia 9 vin-
douro, vai contar com solenidade
na Câmara Municipal, às 10 ho-
ras, na qual a primeira dama do
Estado e titular da Seduc, There-
zinha Gueiros será representada
pela professora Nazaré Bessa.

* Mário Chermont, presidente da Assem-
bléla Legislativa, está com um Projeto de Lei
para a aposição de uma placa cm homenagem
a Antônio Vinagre, comandante em chefe das
Forças Cabanas, no local onde ele foi enter-
rado: na igreja de N. Sra. do Rosário da Cam-
pinas dos Homens Pretos. Será no dia 14 de

'agosto, data de seu aniversário de morte. A
AL também vai Inaugurar um obelisco para
perpetuar a memória de Batista Campos, cm
Barcarena.

Em alinhado
encontro social

em Brasília,
Lourdes-Ubiratan

de Aguiar,
Rlta-Fernando

Brasil,
Lucinha Lage e

o repórter.

Interpass
O mundialmente conceitua-

do Interpass Club está com o em-
presário Isaac Serruya como
diretor Regional Norte-Nordeste,
com base em Belém.

Em julho o Interpass esta-
rá inaugurando o seu clube
em Mosqueiro, dotado de 2
piscinas, lagos com barcos
para passeio e pesca, quadras
para voleibol e tênis, restau-
rante, churrascaria, bares e
salões para festas e pro-
moções.

Posteriormente terão início
as obras para a unidade do Ho-
tel, possivelmente logo no mês
de setembro.

Em sociedade
No restaurante O Theatro,

do Hilton, os integrantes do
Rotary Clube Belém-Norte fa-
rão uma reunião festiva em
alusão ao "Dia das Mães", no
próximo dia 9, tendo o casal
Lorraine-Frank Rosheuvel co-
mo convidado especial.

Na capela do Colégio Naza-
ré, às 19,30 horas do dia 13 pró-
ximo, casarão os jovens Fátima
Gonçalves e Luiz Neto, filhos dos
casais Maria-José Gonçalves e
Maria Izabel-Teodoro Costa. Após
ao ato recepcionarão no salão do
Colégio.

O casal Nelly Cecília-
Octávio Avertano Rocha vai
comemorar, no dia 23 do cor-
rente, os 15 anos de sua bo-
nita filha Isadora Octávia
Frederica Augusta. Haverá
uma celebração eucarística,
na Capela do Colégio Santo
Antônio, às 19 horas, segui-
da de coquetel no claustro do
colégio, das 20 às 22 horas.

Edna Eileen Dacier Lobato
Mcphee vai completar 15 anos
no dia 24, comemorando a data
com recepção promovida por
seus pais, casal Graciette-Errold
McPhee, na boite da Assembléia
Paraense.

Michelle Ferro e Silva, fi-
lha do casal Gilka-Carlos Al-
berto Ferro e Silva, que vai
casar com o jovem vereador
Carlos Eduardo Menezes, fi-
lho do senador João Mene-
zes, ganhará 

"chá-de-panela"

no próximo dia 30, em sua
própria residência.

Constituinte
na Fiepa

A diretoria da Federação
das Indústrias do Estado do
Pará, tendo à frente seu pre-
sidente Gabriel Hermes, vai
realizar sessão solene, no
próximo dia 15, às 20 horas,
quando receberá o deputado
Mário Chermont que, na con-
dição de presidente da As-
sembléia Legislativa, falará
sobre a Constituição do Esta-
do, ora em fase de elaboração
pela Assembléia Estadual
Constituinte. Chermont expo-
rá sobre tudo o que vem sen-
do feito na Estatuinte e a
programação a ser cumprida
até outubro, quando esta de-
verá estar pronta.
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Roberta Maiorana e José Xcrfnn Neto.

Dia 30, o"sim" de
Roberto e José
* Roberta Maiorana e Jo-
sé Xerfan Neto casarão às
19:30 horas do dia 30 do
corrente mês, na Capela do
Colégio Santo Antônio. Fi-
lhos de Lucidéa Maiorana
e do saudoso jornalista Ro-
mulo Maiorana e de Ana
Odete Velho da Cruz (já fa-
lecida) e José Xerfan Jú-
nior, Roberta e José Neto
vão recepcionar os convi-
dados no claustro do Cole-
gio. Depois, seguem em
lua-de-mel para os"States".

Ataques do vereador
O vereador Augusto Teixeira subiu à Tribuna do Plena-

rio na Câmara Municipal para fazer algumas colocações que
julga corretas e necessárias dentro do funcionamento do
legislativo mirim, porém sendo enfático ao frisar seu irres-
trito apoio ao trabalho desenvolvido pelos dirigentes da Me-
sa. Deu destaque a três tópicos: funcionalismo — onde
criticou severamente o problema do empreguismo na ca-
sa; os veículos: — enfatizando sobre a frota transformada
em sucata; e o IPPMB que.entre outros casos, permite a
aposentadoria após apenas oito anos de mandato "numa

vergonhosa afronta ao trabalhor brasileiro que labuta quase
metade de sua vida para ter direito a igual benefício".

Homenagens a Ophir
Ophir Cavalcante en-

fatizou que o cargo de
presidente da OAB na-
cional que ora ocupa, é
uma conquista de todos
os advogados paraen-
ses, e que para chegar à
função foi severamente
combatido, por não
aceitarem um paraense
no cargo, tendo mesmo
sido alegado até incom-
patibilidade no sotaque.
"Mas mostrei que o açaí
corre em minhas veias,
e foi por aí que venci",
disse Ophir Cavalcante
ao agradecer a homena-
gem que a Federação do
Comércio do Pará, atra-
vés do presidente Do-
mênico Falesi, lhe
prestou, durante sua re-
cente estada em Belém.
* O coquetel realizado no salão de recepções da Federação re-
gistrou a presença de diversas autoridades, e teve um "menu"

especialíssimo, a partir de unhas de caranguejo, camarão e uma
sopa de castanha-do-Pará, tudo diretamente comandado pela se-
cretária Maria do Carmo Thomaz.

Vinícius casou com Dulcilene
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Ophir Cavalcante com iJotncnico Falesi e
Milton Nobre, presidente da OAB-Secção do Pari.

9 A solenidade do casa-
mento dos jovens Dulcilene
do Socorro Leitão Maciel, fi-
lha do casal Fanny-
Raimundo Vasconcelos Ma-
ciei, e Carlos Vinícius Ferrei-
ra Júnior, filho do casal
Célia-Carlos Vinícius Ferrei-

ra, realizou-se no meio da
semana que passou, segui-
da de recepção na residên-
cia dos pais da noiva.

A lua-de-mel do jovem ca-
sal Dulcilene-Carlos Vinícius
está sendo no Mosqueiro.

Luto na sociedade
A morte do médico Hermínio Pessoa foi uma das

perdas irreparáveis em nossa sociedade, no início da
semana que passou. Professor e médico de várias ge-
rações, além de homem boníssimo e muito estimado
nos diversos segmentos da sociedade, Hermínio Pes-
soa passou deste para o outro mundo após alguns
anos de sofrida enfermidade, enlutando uma prole de
9 filhos e deixando viúva Léa Faciola Pessoa, e muito
sentidos sua mãe Adelina e seus estimados irmãos,
Estrofe, Verso, Poesia, Pessoina e Epílogo, aos quais
renovamos nosso pesar.

Izabel Ribeiro de Almeida, descendente de tradicional
família bragantina, é outra morte que a sociedade chora.
Mãe e sogra de Carmen Sylvia-Carlos Zoghbi, Izabel Almei-
da terá, às 19 horas de amanhã, na igreja da Trindade, a
celebração da missa pelo 7-° dia de descanso de sua alma.

SPOTS
A equipe de voleibol feminino do late Clube

foi a campeã do torneio Interestadual realizado
em São Luís do Maranhão. No próximo domin-
go as atletas c seus treinadores serão homena-
geados pela diretoria latlsta, com um almoço no
resto "Convés".

Sérgio Chaves está aniversariando hoje, com a data
tendo comemorações em família, ao lado de sua bo-
nita Sandy e do filho.

Uma excelente escolha, não resta dúvida, o
nome de Raphael Levy para presidir a chapa que
disputará, pela situação, a sucessão na Assem-
bléia Paraense, no pleito de junho vindouro.

Dia 13, os integrantes do "Grupo de Ouro" fazem
almoço festivo, comemorando os 40 anos de funda-
ção do mesmo. Será na boite da Tuna.

A alinhada Alberina Teixeira seguiu para o Rio
de Janeiro, em visita à filha, Marina, e aos ne-
tos, que ali residem. Aproveitará para um "check
up" médico.

E hoje, lá na Maravilhosa, aniversaria a bonita Sil-
vinha Teixeira Barroso Rebello, filha de Marina Tel-
xeira e de Aurélio Barroso Rebello.

No dia 10 haverá reunião da Câmara de Co-
mcrclo Nlpo-Brslleira do Pará, sob a presidên-
cia de Junlchlro Yamada, no restaurante Mlako.

Esteve bastante movimeiado o "coq" de inaugu-
ração do salão "Tom Hair Design", na galeria do Hil-
ton, sexta última.

Déa Maiorana, diretora-presldente do Siste-
ma Romulo Maiorana de Comunicação e dama
muito estimada em nossa socidade, tendo gran-
de atuação voltada para área da filantropia, se-
rá a dlstinguida aniversariante do dia 10
próximo. Viúva do saudoso jornalista Romulo
Maiorana, Déa vai preferir a intimidade do lar
para passar a data, ao lado dos filhos e netos.

Danielle Vaz e Lauro Casagrande, que casarão no
próximo dia 19, estão ultimando o "decor" do "flat"
onde irão residir, no edifício "Pasárgada".

Dia 5 último o brotlnho Verônica de Miglio
Moura completou 15 anos, com as comemora-
ções acontecendo em família. A bonita Verôni-
ca é filha de Severa Migiio e de Wilson Moura
e neta do saudoso Humberto Miglio.

David Abud está no Rio de Janeiro, tratando de
assuntos ligados ao turismo, ele que dirige a Gran-
Pará. Quinta e sexta-feiras últimas, David esteve en-
tre Belo Horizonte e Ouro Preto.
¦ Ontem aniversariou a bonita Dayseane Da-
masceno da Costa Silva, destaque na "jeunes-
se dorée" local, e filha do casal Dayse-Antônlo
Guilherme da Costa Silva.

O artista plástico José de Moraes Rego agendou
o dia 16 vindouro para o vernissage da exposição de
pinturas que vai realizar no shopping "Arcade", do Hil-
ton, até dia 22. A mostra se intitula "As Belas".

üma missa, à manhã de sexta última, na Basílica
de Nazaré, marcou o transcurso do "Dia Nacional das
Comunicações", estando à frente da celebração Hei-
munt Mesched, presidente da Embratel, e Ambire
Gluck Paul, presidente da Telepará. O arcebispo D.AI-
berto Ramos foi o oficiante.

Maria do Carmo-Moysés Pepe Larrat reuniram
muitos amigos, ontem, em sua casa de campo,

Cara 
comemorar mais um aninho para a filha,

átlana Larrat.
Maria Helana Alfinito regressou de longa tempo-

rada no Rio de Janeiro, onde esteve em visita à filha
que ali reside.

O casal Dayse-Frederico Coelho de Souza es-
tara comemorando mais um aniversário de ca-
samento, no próximo dia 11.

Do Hotel Laje de Pedras, em Canelas, na serra gaú-
cha, vem a notícia de que foi além das expectativas
o sucesso do show de Beth Carvalho e Nacha Gueva-
ra, no Salão lmplúvio.

Respaldo na campanha publicitária centrada
em nosso O LIBERAL, está sendo um sucesso
a promoção que Jaime Pontes vem fazendo em
suas "Jayme Joalheiros" e Joalherla Sul Ame-
ricana", com muitas novidades, em especial para
o "Dia das Mães".

O jovem empresário Jorge Rezende passa este fim-
de-semana em São Paulo, tratando de assuntos liga-
dos às empresas do grupo que dirige juntamente com
seus irmãos.

No próximo sábado, em Castanhal, estarão ca-
sando Yasnaia Saraiva Diniz, filha de Maria das
Graças — José Ernane Dlniz, e Celso Carlos OU-
veira, filho de Maria José-Benedito de Oliveira
(já falecidos).

Gabriella Mattos Affonso vai completar 15 anos no
dia 20 de junho, quando será celebrada uma missa
em Ação de Graças. No dia 23, seus pais Leomira-
José Augusto Affonso, reúnem os amigos em alinhada
recepção, na boite da Assembléia Paraense, marcan-
do o evento.

Por sinal, Gabriela Affonso, que é um dos jo-
vens valores do piano paraense, no dia 24 vin-
douro estará seguindo para São Paulo, para
mais um curso intensivo de música.

O Conselho Estadual de Cultura fará o lançamen-
to do livro "Uma Leitura da Música de Waldemar Hen-
rique", de autoria de Lenora Brito, no próximo dia 9,
na sedç do colegiado. Na solenidade o tenor João Au-
gusto O de Almeida interpretará composições do fes-
tejado maestro conterrâneo. Haverão ainda
apresentações de outros números artísticos.

Foi bastante movimentada, e marcada com bo-
nita exibição de ginástica aeróbica, a festa do
IV aniversário da Academia "Corpo & Cia", sex-
ta última, na "Mistura Fina. No comando do en-
contro estiveram Roberta Medeiros Rezende e
Adriana Medeiros Franco.

Comandante Luiz Antônio Berànger Teixeira en-
viando um exemplar da revista "Rio-Mar — 88".

Em hora de grande movimentação na "Pon-
to de Bala", na Bê Aguiar, encontro Ivone
Melo-Dizé Lopes, com os filhos; Ângela-
Francisco Brasil Monteiro, com os filhos;
Sulamita-Jesus Medeiros e Judith Bastos Me-
delr.os.

Clm almoço, na casa de campo de seus pais, ca-
sal loianda-Manuel Maués, comemora, hoje, o ani-
versário da jovem Ariadne Pinto Maués.

No dia 13 de maio a Associação dos Servi-
dores da Delegacia Federal cie Agricultura faz
seu "Baile das Flores", com as jovens "debs"
dançando a valsa com alunos do Claba.

Rosa Ferreira da Silva está com uma nova ativi-
dade: passou a exercer a função de divulgadora,
estilo assessora de relações públicas, da loja de
departamentos "Speel".

Por hoje, ê só.
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harmosa e bonita.
Seu endereço é

Na 5- Avenida você encontra mil opções

em presentes finos e personalizados.
A 5- Avenida também atende listas de

presentes de casamentos e confecciona
as mais belas embalagens.

melhor presente para a pessoa a quem você ama

Av. Braz de Aguiar, 224 - Tel.: 226-6364
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A coragem de
ter medo (1)

Eduardo Meira
A coragem e o medo sempre foram interpretados co-

mo sendo equidistantes. A coragem em si, como algo a
conquistar. 0 medo em si, como algo a temer. A cora-
gem é "boa". O medo é "ruim".

0 sentimento que jamis é um fato único, isolado,
torna-se facilmente interpretado". Iniciam-se, então, as
pregações, a indução ou o que dizem ser a educação.

Não será a criança, que ainda suga, ávida, "apren-
dizagens", que poderá discernir com facilidade. Uma de
suas únicas "conclusões" é a de que, quando faz o que
é "certo", éacarinhada, recompensada, elogiada. Quando
faz o que é "errado", é censurada, esbofeteada ou casti-
gada. No seu "julgamento", portanto, a coragem é "cer-
ta". 0 medo é "errado".

Logo, o ser humano, essa usina de medos, tem a ou-
sadia de simplificar a matéria mais intensa e extensa
de seu currículo: o imponderável medo. E, ainda mais,
incutir nos descendentes essa maluquice, o que talvez
faça por vingança, criando outra fábrica de produção im-
batível: a culpa. A criança, é lógico, desenvolverá um
sentimento de culpa cada vez que experimentar o medo.

Tanto a família, como a escola e a sociedade em ge-
ral, farão com que veja a coragem como um bem eome-
do como um mal. Tudo isto será capitaneado pela
literatura histórica, hoje, complementada pela mídia, so-
fisticadamente separada em eletrônica ou não.

0 cabedal de informações que a infância assimila
estará definitivamente marcado pelo fato de a coragem
estar ligada ao domínio, à persuasão, ao comando, coi-
sas muito difíceis de ter um limite que não venha a re-
cair na cobiça desenfreada, na inveja crescente, na
arbitrariedade, elementos fortificantes para atingir e
restringir a liberdade do outro.

Não há nada mis relacionado à coragem üo que o
"heroísmo", 

que quase sempre deixou um rastro de so-
frimentos. A historiografia, explicita ou subrepticiamen-
te, interfere na apreciação dos leitores. Leitores mirins,
então, nunca mais esquecerão que as passagens histó-
ricas estão cheias de "bravura pessoal" e que esta bra-
vura transformou homens em vultos a serem cultuados,
admirados ou copiados. E esses "vultos" tiveram imen-
sa "coragem".

Do herói sem nome até aquele maníaco do Hitler,
a história tem sido um mestre em exaltar essas perso-^
nalidades, que, obviamente, guardam ocultas um pode-
roso conflito, externado à vida prática da forma mais
execrável, na mesma medida em que foi impossível ao
"herói" estruturasr a sua personalidade com equilibrar.
Ou, pelo menos, o equilíbrio foi exercido com o compro-
metimento da liberdade humana.

0 exemplo culminante disto é Hitler, ao qual a lite-
ratura histórica, o cinema, a televisão, a imprensa, dão
uma dimensão de personalidade admirável e, mesmo ao
realizar crítica, classificando-o de odioso, abominável,
terrorífico. ressaltam sua figura como um artista de
grande talento.

A história não se limitou à narrativa dos fatos. Foi
e é tendenciosa, sem que a moral humana, divulgada em
nome de tanta coisa, censure com empenho esse aspec-
to. Hoje, com a força da mídia eletrônica, mais e mais
a coragem (assimilada na infância como boa") secris-
taliza no "heroísmo" fanático, enfática em mensagens
céleres de violência, a pior das armas em favor da ex-
tinção da liberdade.

Fácil também seria dizer que está "errado" os adul-
tos instilarem sentimento d( culpa nas crianças, que a
história deveria ser comedida ao relatar fatos que en-

1 volvem homens perversos, que a moral humana é tão
| hipócrita que não cria ..anhuma lei que proíba esse fa to

que deveria ser imoral. Condenar intransigentemente es-
ses aspectos é apenas acrescentar mais uma linha ao
ciclo de culpados. Embora quep dissecamento de per-
sonalidades como Hitler, para evidenciar que o que o im-
pulsionava não era a coragem e sim o conflito, poderia
ser útil, assim como uma nova moral na mídia moderna.

Fica a pergunta: Qual será nossa mais abissal com-
plexidade que nos leva a sermos responsáveis, autores
e receptores continuamente de todo esse processo? A
educação, a historiografia, a mídia moderna são conse-
qüências de um por um sobre o mundo e que formam,
vistos de longe, uma argamassa chamada humanidade.

Fica outra pergunta, por que a educação não se preo-
cupa com um dos raríssimos caminhos que podem sus-
tentar o homem: a coragem, sim? A coragem de ter
medo.

Saudade do Gilberto
Cláudia Meira Lobato

Tio:
A saudade cada dia fica maior
O carinho fica como se não tivesse destino..
Como era bom:
As brincadeiras na piscina,
As barbas,
As massagens...
Isso dá uma saudade!...
Mas eu sei que tu,
O tio Félix,
Lá no céu,
Estão olhando por nós e estão felizes.
Com um beijo carinhoso,
da sobrinha,
CLAUDIA.

Meu adeus ao mestre
Hermínio Pessoa

Ribamar Soares
Eu tenho o mesmo pensamento que os ingleses, fazendo sem-

pre do jornal a toalha de enxugar o rosto.
Há poucos dias, como faço diariamente às 6:30 da manhã, pas-

sei a ler 0 LIBERAL, e deparei-me com uma notícia triste, que
era a do falecimento do saudoso e inesquecível professor Hermí-
nio Pessoa. Apressei-me em comparecer à Capela de Santo Antô-
nio de Lisboa à Praça Batista Campos, para dar pêsames à
família e despedir-me, pela última vez, do lembrado amigo e pro-
fessor.

Recuando no tempo mais de quatro décadas, lembro-me do
Colégio Progresso Paraense onde ele era professor da cadeira de
Inglês, e, mais tarde, o seu irmão Epílogo de Campos.

Hermínio Pessoa era amigo do meu tio Josias da Silva Soa-
res, farmacêutico e proprietário da Farmácia Batista Campos, e
ali aumentaram as nossas amizades. Mais tarde fui operado na
Beneficente Portuguesa pelo seu bisturi, e posteriormente operou
meu pai, quando como operário do Curtume Nacional, quebrou
as duas pernas e os dois braços, e enfrentou uma luta tremenda
de três meses no hospital.

Por algumas vezes, a convite de Raimundo de Souza Moura,
rotariano do Clube de Belém, quando este se reunia no Grande
Hotel, tive ocasião de encontrar-me com Hermínio Pessoa, que
era rotariano também.

Por várias vezes, encontrava-o na livraria Vitória, na Padre
Eutiquio, e ali estabelecíamos o grande diálogo, relembrando os
bons dias do passado.

Adoeceu o mestre e ficou numa cadeira de rodas durante 17
anos, mas sempre com aquela força extraordinária, lendo todos
os jornais e revistas.

E, aos 77 anos, desapareceu o homem bom e justo. E hoje dor-
me eternamente no alabastro frio da eternidade.

Passou pela terra e não fez mal a ninguém, e morreu como
um justo, pois assim Deus o quis, e hoje resta a saudade.

Faculdades particulares:
situação difícil

Clodomir Colino

Caminha para o impasse a situação das faculdades
particulares cia livre iniciativa. Esse é o ponto de vista
do ex-deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro,
Alcir Pimenta, e nosso também. Realmente, a situação
é muito delicada e precisa da competência e sensibili-
dade de todos os que estão envolvidos na questão, e prin-
cipalmente das autoridades que têm sohre si, de um
modo ou de outro, o poder de decisão.

Enquanto professores e alunos protestam contra as
condições gerais das faculdades, envolvendo questões sa-
lariais, nível de ensino e até instalações escolares, os di-
rigentes alegam, e com razão, escassez de recursos para
atender às reivindicações do magistério e dos estudan-
tes, afirmando que, ao contrário de outras empresas, es-
sas instituições não podem repassar os custos ao
consumidor, em face do congelamento das mensalida-
des escolares.

E ainda, segundo esses mesmos dirigentes, não bas-
ta aumentar as mensalidades, visto que, quando do seu
reajuste mensal (no período da URP), tal reajuste vi-
nha gerando enorme evasão escolar, inadiplência de pa-
gamento, principalmente nas faculdades que atendem
clientela de menor porte aquisitivo. Aí está um sério pro-
blema: congelar ou aumentar pouco as mensalidades
significa a morte da instituição, pois afugenta a cliente-
Ia e agrava-se a evasão, e para atender as justas reivin-
dicações salariais dos professores, sem repasse, é o
suicídio imediato, como bem afirma Edson Franco, um
dos diretores da nossa Unespa.

Já está provado, portanto, que se o Governo não se
dispuser a encarar com seriedade a crise do ensino su-

perior, principalmente em relação às faculdades parti-
culares, dentro de pouco tempo elas serão obrigadas a
fechar suas portas, uma vez que os custos de manuten-^
ção dos cursos crescem assustadoramente, o que incen-"'
tiva práticas contrárias ao bom rendimento do ensino,
tais como o aumento do número de alunos por turma
além do limite permitido em lei (resoluções do C.F.E),
a carência de material didático atualizado, a má con-
servação e a inadequação das instalações escolares. As
Delegacias do Ministério, com enorme boa vontade de
orientação, ficam sem condições de uma entre-ajuda sis-
temática e séria porque não possuem recursos suficien-
tes, pois existem consideráveis cortes de verbas em seus
orçamentos, o que não se admite em relação à educa-
ção num pais que se dá ao luxo do supérfluo, que esban-
ja verbas astronômicas em campanhas publicitárias do
Governo.

As reivindicações de discentes e docentes encontram
muito boa vontade na direção das Faculdades, revelan-
do interesse em ajustar-se às circunstâncias. Isso entre-
tanto não poderá ocorrer sem que o Governo permita a
livre negociação entre as partes ou canalize verbas pa-
ra o ensino superior.

Quem sabe se uma boa medida, por parte do Gover-
no, seria o aumento do valor e quantidade das bolsas de
estudo, crédito educativo fiscalizando rigorosamente a

rsua distribuição para que se destinem aos alunos real-
mente carentes, além de estudar particularmente a si-
tuação de cada instituição de ensino superior da livre
iniciativa.

Em defesa do Teatro da Paz
Sebastião Godinho

Venho acompanhando com justificada satisfação o
interesse do vereador Nelson Chaves que, num ato de lou-
vável lucidez, propôs aos seus pares do legislativo mu-
nicipal, através de um projeto de lei, a proibição de
tráfego de veículos automotores na rua da Paz, na qua-.dra compreendida entre as avenidas Assis de Vascon-
celos e Presidente Vargas.

Com esta medida, visa o ilustre presidente da Câ-
mara Municipal de Belém, além da ampliação dos es-
paços livres da Praça da República, cada vez mais
disputados por aqueles sem outras opções de lazer, a sal-
vaguarda de um dos mais importantes patrimônios dos
paraenses: o Teatro da Paz.

Inaugurado a 15 de fevereiro de 1878, contando hoje,
portanto, com 111 anos, o Teatro Nossa Senhora da Paz,
como primitivamente foi denominado, numa alusão ao
término da Guerra do Paraguai, foi construído, obede-
cendo ao risco original do engenheiro militar José Ti-
búrcio Pereira de Magalhães, no "largo denominado"Pedro Segundo", um enorme espaço aberto no coração
da cidade, ainda referido por alguns longevos como "Lar-
go da Pólvora", por ter sido ali construído, no século
XVIII, um estabelecimento para armazenar pólvora e
outros explosivos.

Com o tempo, a cidade cresceu assumindo a relê-
vância de metrópole que presentemente desfruta. E o
antigo e "vasto largo de Pedro II", como a ele se referiu
um cronista da época, acabou por transformar-se num
logradouro sufocado por arranha-céus de beleza quês-
tionável e por um intenso tráfego de veículos a despejar
diuturnamente nuvens de fumaça tóxica, cujos malefí-
cios desnecessários torna-se sublinhar.

Pela sua importância histórico-artístico-

arquitetônica, o Teatro da Paz deve ser preservado de
tamanha agressão. Os solavancos dos pesados veículos,
tais como ônibus, caminhões de carga etc, devem ser evi-
tados de alguma forma, uma vez que dada a aproxima-
ção do leito da rua da Paz e os alicerces do prédio, podem
estes ser abalados se nenhuma providência realmente
eficaz não for tomada. Também a fuligem e os gases que
abundantemente são vomitados pelas descargas dos veí-
culos têm causado problemas à preservação de nossa
principal casa de espetáculos.

Belém, a despeito do riquíssimo patrimônio de que
foi possuidora em outras eras, o qual, em parte, hoje ine-
xiste graças à incúria e à insensibilidade de homens que,
locupletando-se em cargos públicos ou favorecidos pela
sombra do poder — autênticos savandijas! — outra coi-
sa não fizeram senão arruinar boa parte desse imenso
e precioso legado, ou, quando muito, promoveram autên-
tico sacrilégio autorizando "restaurações" que aviltavam
o bem por acréscimos espúrios, descaracterizando-o e
muitas vezes tornando-o irrecuperável no seu aspecto do-
cumental, conserva ainda belíssimas e importantes re-
miniscências de sua colonização e de outras fases de sua
historia que reclamam, ou melhor, exigem, atenção e cui-
dado das autoridades e, principalmente, do povo que, co-
mo autêntico proprietário desses bens, deve exercer o
seu direito reivindicando o fiel cumprimento de seus in-
t resses.

O Teatro da Paz é um patrimônio cuja vetustéz è im-
portância, reconhecidas em todo o mundo, devem exer-
cer qualquer argumento que porventura venha a surgir
contrariando a proposição do vereador Nelson Chaves,
que em tão boa hora vem a pelo.

Vidas e retratos

Definição e conceito
Ivan D'Andrade

Já faz considerável tempo que venho observando o
indevido emprego de definição ao invés de conceito ou
conceituação, ou, às vezes, usados esses termos como
puros sinônimos, misturados e confundidos até mesmo
— o que é pior — com o sentido de igualdade.

Com efeito, é bastante freqüente mesmo, pessoas
presumivelmente cultas, seja descuidadamente ou des-
preparadamente (o que é mais provável) usarem defi-
nição, quando deveriam falar e/ou escrever conceito ou
conceituação, isto num simples diálogo ou até mesmo
em livro, passando por conferências e cursos minis-
trados.

Foram justamente essas lamentáveis e imprecisas
misturas que, semana passada, repetidas vezes, tive que
ouvir, quando participava de um curso sobre Controle
da Mente, Hipnose e Letargia, ministrado por dois pa-
lestrantes.

O primeiro expositor que se deteve na parte de Con-
trole Mental escorregou repetidas vezes, algumas das
quais veremos adiante nesse parece incorrigível
equívoco.

Ora, a Semântica sendo disciplina auxiliar à Esti-
lística da Língua, que alcança a linguagem, ou ao me-
nos, deveria alcancá-la, tem o seu mecanismo
profundamente variável, maleável, sutil, cheio de ma-
tizes sinestesicamente coloridos em que até mesmo os
fonemas sugerem cor: o A, por exemplo, nos evoca um
vermelho claro: sAngue, e alegre: mAnhã, AmAnhecer:
o O sugere um amarelo: OurO, LOirO; o U conduz até
o nosso espírito a cor preta; UrUbU, e triste: lÚgUbré,
fUnesto, fUnebre, e assim por diante, a exemplo das pa-
lavras que também são matizadas.

Assim, não podemos nem devemos forçar a nature-
za do conceptum = conceito do vocábulo, delimitando,
metrificando, bitolando o seu significado numa radical
definição, em que a palavra se nos apresenta revestida
da essência denota tiva (primeira), ao contrário do con-
ceito, que é essencialmente conotativo, amplamente sus-
cetívef de elasticidade semântica e sígnica, nas
horizontais e verticais expressões mais racionalizadas
e criativas do homem.

Efetivamente, deFINir, já pelo seu próprio étimo,
pressupõe um fim próximo, limitado no seu campo se-
mântico: definir um algarismo (exato), um numero
(quantidade); o ser humano pode também se deFINir,
se decidir por algo deFINitivamente, mas este mesmo
homem não pode ser definido (mas conceituado) na sua
estrutura psicoenergética, vez que cada homem é um
universo diferente, porque não existe igualdade na nos-
sa natureza. Observem que o processo da definição tem
na sua essência o exato. Já, conceituar, sugere um campo
mais amplo, bem mais abrangente: conceituar a vida,
conceituar concentração (e nunca definir, como quis en-
sinar o ministrante de Controle Mental) que, numa de-
monstração pouco humilde e por demais pedante, ao
tristemente "definir" (o que deveria conceituar) parap-
sicologia, "corrigiu" o "erro" do dicionário do mestre Au-
rélio, numa atitude pouco simpática perante uma
considerável seleta e iniciada platéia, diante da qual já
havia descontroladamente tropeçado no seu Controle
Mental, ocasião em que solicitara uma definição (quando
deveria ser conceito ou conceituação) de atenção, fatos
que, felizmente, não foram proporcionados pelo outro mi-
nistrante que expôs Hipnose e Letargia, e que, numa pe-
dagogia equilibrada e acessível, soube codificar a sua
prática de ensino para ser devidamente decodificada pe-
los participantes do curso.

Mas, trazendo à baila uma vez mais (que nunca é
demais) o nome do mestre Aurélio, quero aqui, neste pa-
rágrafo, esclarecer ao nosso dileto leitor, o essencial do
porquê da nossa admiração pela competência do nosso
dicionarista maior e mais atualizado da Língua Portu-
guesa, no Brasil, até porque estamos falando de semân-

tica. Pois bem, a importância do dicionário desse
estudioso filólogo reside exatamente nas inúmeras co-
notações que brilhantemente ilustra, na acepção de ca-
da palavra, com textos extraídos nos clássicos da Língua,
principalmente a falada e escritaLno Brasil; valor e ri-
queza que os outros dicionários nao nos oferecem, bem
como a atualização dos sentidos e significados até mes-
mo da linguagem giriaca usada pelos falantes brasilei-
ros. Aí reside — repito — a essência da importância desse
pesquisador maior da nossa lexicologia. Não é que o mes-
tre Aurélio não possa errar; ora, ele é humano. Mas tam-
bém não é qualquer leigo na difícil e sutil ciência e arte
semântica que, sentindo-se polivalente, mas, em verda-
de, desprovido de qualquer embasamento científico, vem
corrigir um pesquisador que dedicou maior parte da sua
vida a essa espinhosa e árdua tarefa que tem seus mé-
todos cientificamente estruturados. É lamentável, pois,
a tolice emitida por esse palestrante que se diz parapsi-
cólogo, mas mergulhado num estado profundamente lai-
cal dos reais mecanismos da Língua, instrumento sem
o qual pouco ou nada pode fazer em termos de terapia,
no processo do Controle da Mente, o que parece con-
tradição...

Assim é que termos como os citados — concentra-
ção, atenção, parapsicologia —, por pertencerem à fe-
nomenologia, já pela sua transcendental abstração, não
são suscetíveis à definição pura, não se acomodam num
simples campo limitado, pois o homem alado na sua cria-
tividade tende a soltar as suas asas e percorrer todos
os abscônditos lugares de sua mente àjprocura do con-
ceito às coisas da sua natureza, aos fenômenos que nas-
cem concomitantemente no pensamento e na palavra.

Definir é situar aquém; conceituar é ir muito mais
além! Do mesmo modo que misturam e confundem de-
finição e conceito, o fazem com objetivo e finalidade, ter-
mos com significados diferentes, mas freqüentemente
empregados como se traduzissem a mesma coisa. Ora,
o objetivo alcança apenas um campo parcialmente: O
objetivo do estudante é ser aprovado no vestibular para
alcançar uma profissão na vida prática, que é a sua fi-
nalidade última; e não, ao contrario, como se ouve bas-
tante: a finalidade do estudante é passar no vestibular.

Muitas vezes, o significado de uma palavra nem
sempre traduz o que o nosso espírito quer transmitir. O
nosso Machado de Assis, por exemplo, várias vezes en-
trava noite adentro sem passar à frente a redação dos
seus textos, remexendo a região da palavra escrita do
seu cérebro, à incessante e incansável procura de um ter-
mo que pudesse conotar o que precisamente queria ex-
pressar. É um belo e ingrato labor que exige não somente
riqueza vocabular como também perspicácia na pers-
crutação da escolha do termo, o que requer profundo
mergulho reflexivo.

Se tomarmos por base a igualdade, sinônimos não
existem: há tão somente uma semelhança passageira
entre o significado primeiro e suas variantes matizadas
de uma palavra. Daí, por exemplo, os protestantes ha-
giômacos, isto é, os que combatem o culto dos santos,
ignorantemente acharem que os hagiófilos (que vene-
ram os santos, através de suas imagens) adoram os san-
tos, quando, em verdade, é apenas um respeito, uma
admiração, uma veneração; diferente de adorar, que tem
um significado mais profundo, uma carga semântica
bem mais expressiva, bem mais abrangente; culto que
prestamos só a Deus.

Portanto, é bom que se distinga com precisão o de-
finir do conceituar, e se não mais empregue definição
no lugar de conceito (conceituação), termo que se for
levado em conta o dinamismo da própria vida, é bem
mais empregável, eu diria, numa percentagem de 80%
contra apenas 20% para definição, já por ser um termo
que denota um estado mais estático do objeto, do ser, seja
na ciência, na arte ou até mesmo na religião.

Mário Sampaio
Nos espaçosos salões
O dono da casa
Sentado em sua cadeira de embalo
Contempla os retratos
De crianças
E adultos, mulheres e homens
Pendurados nas paredes.
Alguns bonitos,
Outros, nem tanto,
Muitos ele não conhecera
Porém, de cada um
Sua mulher contava estórias
Como se estivesse,
Com prazer, e às vezes com ironia
Contudo, sempre com saudade,
Desfolhando uma rosa!
Cada pétala uma vida,
Por vezes de resplandecente vigor
Depois murcham, perdem o perfume
Morrem,
Tal qual a existência
Daquelas crianças e adultos
Ali retratados,
Cujas figuras esmaecem
E até suas molduras
Se desfazem, comidas pelos cupins.
Os retratos
Como a própria vida
Se desfazem
Levados pelo roldão do tempo
E os retratos se desfazem
Como a própria vida!

um grito chama a morte
no escuro

Chico se derrete
em chumbo

da porta do barraco tombam
a floresta, o látex das fontes

devastam(lhe) a luta
o ódio e a escopeta

dão o que faltava
à onça:

o bote
o urro da vitória

Chico se faz pássaro
Chico voa pelo mundo

Chico Mendes,
pássaro-onça.

josémarialeaspaes

Claudicante
cicatriz

Camilo Delduque
As tuas mãos lambem
As minhas mãos
Linguas
Lâminas
As minhas mãos lambendo
As tuas
Selando amor
Destinando na espuma
Doces beijos de cio
Arranhando a tua carne tenra
O teu seio de argila

Os teus cabelos
Que moram nas minhas mãos
Recordam a tua pureza
Emaranhando na beleza desses cachos
Um jeito sublime de alegria sublime
Um fogo farto de lenha seivosa

E ainda agora que eu te amo de alma
E planto nas ruas dos vendilhões de flores
A tua juventude de buganvilias amarelas
Estou sempre esperando outro beijo
Que consagre definitivamente
A sinfonia fantástica
Desta feliz primavera.

Reconcili
Carla Miriam Pinto de Almeida

Deixa fluir o amor
Todo em poesia.
Transforma o mar
Em ondas sem tormento!
Deixa emergir todo o sentimento,
E une o amor com a alegria.
Mantém aceso o fogo da paixão,
Esquece o ciúme velado,
Tranca o ódio,
E abre o coração.
Faz que sejamos um
E ainda livres.
Renova os momentos
De sorriso e emoção!

O trator
José Arheiro

Um monstro artificial
varando o solo,
(um negro solo de flautim
segue rasgando o peito).
As casas caem
c não silenciosas.
E os olhos arremedam o
medo
(cedo campeia a autor ida-
de do forte).
Gritos!
Ruídos!
Invadem o portal da rua.
Os gestos comandam
e as casas caem.
(Como castelos de areia,
vão-sc as taperas).
E as vozes caladas
falam pra dentro

e segue num cortejo de an-
gústia,
desprezo,
ódio.
(Mas as vozes estão
caladas).

Num instante onde era vila
— eis o deserto!
A máquina estúpida
arrastou tudo
cpm sua fúria inviolável...
so o tédio restou.

Ao longe ainda se faz ouvir
o ruminar do abutre,
revolvendo a terra que é de
Deus.
Pronto!
Agora, a paisagem está
morta.
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"Gereba" frustrou a
eleição de Lauro Sodré

A Constituinte Estadual e a engenharia

Em defesa do castelo de barr
José Valente

Foi em 1987 que a unidade republicana no Pará se
rompeu. No Rio de Janeiro o general Francisco Glicério,
chefe nacional do Partido Republicano, desentendeu-se
com o presidente da República, Prudente de Moraes, sain-
do do partido e fundando o Partido Republicano Federal.

Lauro Sodré — republicano saído das idéias meio ca-
pcngas do senhor Augusto Comte — acompanhou Glicé-
rio para o novo partido.

As eleições, naqueles idos, eram realizadas de forma
que se sabia de antemão o resultado. Mesmo assim, So-
dré — ansioso de glórias e de poder — foi escolhido como
candidato à Presidência da República, competindo con-
tra Campos Sales.

Quando Lauro Sodré começou a campanha à Presi-
dência da República cobrou do governador Paes de Car-
valho e unanimidade dos republicanos paraenses. O
governador pôs-se em campo em busca de apoio. Ledo en-
gano! Os republicanos paroaras estavam irremediável-
mente cindidos.

A derrota de Lauro Sodré foi humilhante.
Sodré deixou-se ficar no Rio de Janeiro. Mas, o mal

ele deixara feito no Pará. Os republicanos odiavam-se.
O jornal Folha do Norte foi fundado em 1895 por Enéas

Martins e entre outros redatores estava Cipriano Santos
— que mais tarde recebeu de mão beijada o jornal de
Enéas Martins e como revisor Paulo Maranhão — trazi-
do lá dos confins de Marapanim pelo próprio Enéas. Es-
ses dois transformaram-se em arautos do quase esquecido
Lauro Sodré, encarregando-se de proceder a uma autên-
tica lavagem cerebral, através das páginas do jornal, can-
tando loas em favor do fugidio Sodré. Os dois criaram um
slogan sobre a figura de Lauro Sodré, que era o seguinte:"Puro com Lauro Sodré!" Puro? Lauro? Jamais! Aliás,
não fossem esses dois, Lauro cairia num ostracismo
abissal.

Será que. naqueles idos, pureza se media por esses
atos praticados por Lauro Sodré quando governador?

Demissão sumária de seis desembargadores e oito jul-
zes feriu preceitos constitucionais. Teria sido justo, da par-
te de quem se dizia impoluto? Que dizer do despacho na
petição, em que os expulsos do Judiciário pediam justi-
ça? Despacho ambíguo e cheio de falácias, ou, ainda, a
denúncia a Floriano contra o governador do Ceará, feita
por Lauro. Aliás, Lauro era useiro e vezeiro nesse expe-
diente —, comportamento execrável do governador do Pa-
rá. E será puro quem manda empastelar cinco jornais?Pois bem! Lauro Sodré mandou. O Democrata, Diário do
Grão-Pará, Correio Paraense, Tribuna Operária e Diário
de Notícias sentiram a pureza de Lauro, quando as suas
tipografias e redações foram incendiadas.

Uma das principais virtudes de Lauro Sodré era a de
usar as pessoas: usou Antônio Lemos, quando precisou
de espaço para escrever. O Bispo Dom Macedo Costa en-
trou no jogo de Lauro, dando-lhe notoriedade. E Justo
Chermont — Lauro era pobre — bancou as despesas da
sede do Club Republicano e do jornal da agremiação. O
governador João Coelho também foi vítima, armando a
patranha do atentado contra o próprio Sodré. Enfim, uma
série de fatos que só tinha um beneficiado: o próprio Lauro
Sodré.

Dos escombros do Partido Conservador e do jornal
A Província do Pará, surgiu o Gereba, recompondo tudo
e reaglutinando as hostes do Partido, com uma lideran-
ça incomum e um poder de persuasão fora do normal, com
o fim precípuo de participar das eleições para a Câmara
e para o Senado Federal. Tudo isso a dois meses do pleito.

Mas quem era o Gereba ' Era filho do rico pecuaris-
ta marajoara Vicente Chermont de Miranda e de Caroli-
na Magdalena van Gyselar, formosa holandesa, de nobre
linhagem.

Os três filhos de Vicente (Pedro. Antônio Pedro e Leo-

nice Clementina) desde tenra idade foram levados para
a Suíça, onde foram educados.

Pedro van Gyselar Chermont de Miranda retornou a
Belém com 20 anos e imediatamente afiliou-se ao Parti-
do Republicano Conservador. Passando a colaborar no
corpo redacional de A Província do Pará, foi eleito depu-
tado. Falando um português arrevesado e com um nome
difícil de se pronunciar, o vulgo resolveu apelidá-lo de Ge-
reba. E o Gereba foi a pedra no caminho das pretensões
políticas de Lauro Sodré, naquele ano.

Eram o governador e os intendentes municipais que
indicavam os candidatos, e os próprios intendentes ser-
viam de esçrutinadores. Do feudo monolítico de Antônio
Lemos, sobraram apenas seis intendentes, que não davam
para compor uma junta apuradora, cujo número era de
sete intendentes. E Lemos sempre teve a maioria esma-
gadora.

Aí, o Gereba começou a conversar. Ardilosamente,
saiu na frente do Partido Republicano Paraense e do Par-
tido Republicano Federal convidando Lauro Sodré para
disputar pelo Partido Conservador a vaga para o Senado
Federal, o que aceitou. Lauro não percebeu a sutileza do
convite. Afinal, ele era o nome que faltava para o Gereba
sedimentar o seu partido. Os outros, ao tomarem conhe-
cimento do arranjo, caíram das nuvens. Gereba começa-
ra a usar Lauro Sodré. Aos dois partidos restantes não
coube outra alternativa senão convidar Lauro para o mes-
mo posto. Destarte, aparentemente Lauro era um candi-
dato de consenso.

Concomitantemente ao fino lavor na política, Gere-
ba administrava a imensa fortuna de seu pai. Organizou
a Companhia Pastoril Paraense e fundou o Matadouro Mo-
delo. Tanto na política como em suas atividades privadas,
Pedro revelou-se notável condutor de homens, sendo ina-
to o seu sentido de comando e incomensuráveí a sua fide-
lidade partidária.

Feriu-se o pleito. Ai, Gereba pôs-se em campo para
conseguir o intendente que lhe faltava para instalar uma
junta apuradora.

Nesse mister, sobressaíram-se a sua fina educação
e a diplomacia adquirida nas escolas européias. O inten-
dente de Oeiras, Izidoro Caldas, capitulou ante os argu-
mentos sensatos do Gereba e veio anônimo a Belém, para
compor a junta apuradora, que se reuniu no Arsenal de
Marinha, elegendo e diplomando Lauro Sodré para o Se-
nado e para a deputação federal Serzedelo Corrêa, Rogé-
rio de Miranda, Antônio Bastos e João Batista de
Vasconcelos Chaves. Enquanto a chapa oficial para a Câ-
mara dos Deputados elegeu Firmo Braga e Teotônio de
Brito, da ala laurista, e João Hosannah d'01iveira, da ala
coelhista. Pela primeira vez nos vinte e três anos de Re-
pública, o governador estadual era minoria na Câmara
Federal. A ira de João Coelho e de Virgílio de Mendonça
— Intendente de Belém — recaiu em Izidoro Caldas, que,
recebendo voz de prisão, reagiu a bala, havendo muitos
mortos e feridos.

Mas foi a sucessão de João Coelho que mais brilhou
o tino político de Gereba.

João Coelho escolhera Lauro Sodré para substituí-lo
no Governo do Estado. Para Lauro, seriam favas conta-
das, pois o presidente da República era Hermes da Fon-
seca, militar como ele. Era só expedir os convites para
o banquete de posse. Mas, ainda seria necessária a apro-
vação pelo Governo Central da República.

Ai, entrou o Gereba com a sua verve e as verdades
sobre a política em Belém, e Lauro Sodré teve de engolir
o rotundo veto do Governo Central da República a seu no-
me, para o Governo do Pará. Sodré enfiou a viola no saco
e foi gozar as delícias do Rio de Janeiro.

E o Gereba? O que foi feito do paladino da defesa das
causas públicas e individuais? Viveu na oposição e por
isso o Pará o esqueceu.

Em 1972, o então prefeito de Be-
lém, Nélio Lobato, e o hoje deputado
estadual Agostinho Linhares, ao intro-
duzirem o levantamento aerofologra-
métrico da Cidade de Belém,
quedaram embasbacados com um
quadro aterrador: sob seus olhos, au-
reolando a bordadura da Cidade Mo-
rena, uma imensa favela, plana, rasa
e alagada abrigando 300.000 pessoas,
silenciosamente dormindo abaixo dos
tetos disformes. Imaginada, porém
jamais constatada, muito menos que
um ideal, deve ter despertado o desâ-
nimo. Assemelhava-se a uma Vendéia
linear inexpugnável, estendendo ten-
táculos penetrantes na Cidade das
Mangueiras. Belém é um vácuo de fe-
licidade arrodeada de um citoplas-
mas pegajoso de miséria. Nessa
bordadura, a condição é subumana e
cresce a cada ano, com a chegada de
aproximadamente 20.000 novas vidas
que se achegam ao mercado de tra-
balho. Não podem produzir nada. Es-
tão sem o ânimo mínimo porque lhes
falta o primordial e inalienável direi-
to de morar. Como se não bastasse a
sina, deram-lhe há o pouco tempo, o
golpe da misericórdia pelo extermínio
puro e simples do BNH, e, com isso,
foi-se a réstia de esperança. Foi-se de
sopapo, numa só canetada ingrata e
cruel, o maior bem, construído com
seu próprio salário, o FGTS. Ora, se-
nhores, que país é este onde o Banco
Central legisla sobre casas popula-
res? Que esdrúxulo destino conseguiu
atribuir a um ministro "feijão com ar-
roz" a ciência de um Le Corbuzier e
de um Niemayer? E que anátema
cruel destinou um politiqueiro bara-

A Secretaria de Ciência e Tecnologia (VI)
Compromisso com o futuro

Carlos Pinto de Almeida
As empresas do setor produtivo, ditas industriais, pro-

duzem serviços e bens para o consumo da população e essa
produção tem que ser orientada para suprir as necessi-
dades mais prementes da comunidade. Os preços preci-
sam ser equilibrados para evitar o que ocorre nos dias
atuais, a perda do poder aquisitivo do consumidor, mas
sem causar prejuízo ao produtor. Essa é a dinâmica ope-
racional de uma empresa, considerados ainda os riscos
e as margens mínimas de segurança, os padrões de qua-
lidade e a tecnologia usada e mais a idéia de lucro sem-
pre presente, já que ninguém deseja operar uma atividade
não lucrativa, por ser antieconômica.

É indispensável que as empresas recebam informa-
ções sobre os progressos tecnológicos obtidos nas pesqui-
sas realizadas nos laboratórios, instituições de pesquisa
e universidades públicas ou particulares. Essas entidades
estão comprometidas com a constante modernização do
conhecimento biotecnológico. A atualização é obrigatória
e contínua, e o estudo constante dos produtos universais
da ciência, da técnica e da cultura são imprescindíveis
à boa formação de seu mais sofisticado produto: o cien-
tista; elemento essencial como grande provedor de idéias
para o setor produtivo, e que gera uma saudável intera-
ção entre as empresas e os vetores de pesquisa tendo co-
mo resultado o desenvolvimento. O Brasil tem uma opção
clara pelo sistema de livre empresa e livre mercado. O
poder público é que costuma fornecer os meios para preen-
cher as lacunas de bens e serviços, como é característico
das fases de transição para a economia industrial mais
amadurecida, por exemplo: ao estimular a iniciativa pri-
vada para desenvolver projetos industriais "de ponta", o
governo não nega o valor do investimento estrangeiro, mas
procura." preservar a posição nacional de mando e con-
trole da atividade, e isso é a garantia de que ele será aberto
e livre para negociar, aqui e lá fora, e essa garantia é de
interesse do próprio capital externo aqui investido. O nosso
item de hoje diz:

5) A Biotecnologia — a integração total entre as em-
presas e as instituições científicas: A empresa para pro-
duzir, precisa de tecnologia e a tecnologia é bem diferente
do conhecimento científico. Enquanto o conhecimento
científico é a plena compreensão dos fenômenos naturais
que conduzem a um determinado efeito, a tecnologia re-
presenta a transformação desses conhecimentos em uma
receita operacional prática, para utilização por pessoas
que muitas vezes nem imaginam precisamente que fato
científico originou aquele bem que está utilizando. O ca-
minho entre o conhecimento científico e a tecnologia é lon-
go e sempre necessita de uma dispendiosa fase de expe-
riência pré-industrial, na qual se avalia a eficiência do pro-
duto e se otimiza a sua produção em esala industrial, além
de verificar a sua economicidade. Somente depois disso
é que se define os investimentos e os custos industriais do
projeto e decide-se se a empresa entra ou não no negócio.
Assim as empresas ficam com 3 alternativas: 1 — Desen-
volver sua própria tecnologia; 2 — Comprar tecnologia
pronta e 3 — Para para que dessenvolvam a tecnologia
para ela. A escolha do caminho depende da necessidade.
Quando a indústria é simples, a empresa pode buscar no
mercado local entre artesãos e operários qualificados a
sua própria tecnoliga, mas na medida em que a tecnolo-
gia vai adquirindo complexidade é necessário que sejam
contratados profissionais de nível superior, habilitados, e
nas atividades ditas "de ponta", onde o conhecimento bá-
sico está ainda em evolução e o sucesso do empreendimen-
to está na capacidade de escolher a tecnologia própria e
trabalhá-la cientificamente até que ela chegua aaconsu-
midor final com alto padrão de qualidade, o cientista, o
pesquisador, tem importante papel, pois sobre seus om-
bros e na capacidade de seu cérebro está o sucesso ou o

fracasso do projeto. A responsabilidade de uma equipe
científica não para aí, pois a permanente tranformaçao
e modernização daquele produto em empresas concorren-
tes obrigam a manter o aperfeiçoamento constantemen-
te em pauta.

Nos países altamente industrializados do 1? mundo,
a divisão do valor dos investimentos e das ações de pes-
quisa entre o governo, as empresas e as instituições cien-
tíficas é bem estruturado e evidente. A pesquisa pura (60
a 70%) é do tipo fundamental ou exploratório sem um com-
promisso real com um projeto pratico determinado, nas
instituições de pesquisa este percentual fica entre 15 a 20%
e nas empresas essa taxa baixa para 5 a 10%. Quando a
pesquisa é objetivamente tecnológica visando o desenvol-
vimento final de um projeto, a percentualidade se inver-
te, com as empresas do setor produtivo na liderança das
atividades. As relações entre os 3 setores são informais
e íntimas, embora a disputa pelos melhores cérebros es-
teja sempre em pauta e o segredo industrial seja bem de-
fendido por razões óbvias, mas os recursos nunca são
negados e tudo caminha bem. Aqui no Brasil a situação
terá de ser desenvolvida dessa maneira, sem corte de ver-
bas, sem o CNPq estar preocupado, como noticiado recen-
temente, com a fuga de cérebros para o exterior em busca
de melhores condições de trabalho e ganho digno. A nos-
sa chegada ao século XXI como país desenvolvido só ocor-
rerá se superarmos essas deficiências. Após 20 anos de
esforços na formação de nossos cientistas, aqui e no exte-
rior, ainda não contamos com mais de 30.000 pessoas ha-
bilitadas no nível de mestre e doutor, em todas as áreas
do conhecimento. Nos países adiantados a média é de 1
cientista para cada 400 nabitantes, e, seguindo essa linha
de raciocínio, os nossos 30 mil deveriam ser 300 mil cien-
tistas, e desse fato concluímos não ter oferta de mão de
obra científica para apoiar nosso crescente parque indus-
trial mais ao Sul e Sudeste, e quase nada aqui no Norte.
Um investimento maciço na juventude e a busca e o estí-
mulo aos superdotados espalhados por esse país, filhos de
operários, garis e doutores, em todas as camadas sociais,
é importante e urgente, pois são cérebros que se perdem
na imensidade da carência de recursos do descaso e do
descuido por tão importante material. Só recentemente
essa verdade foi reconhecida e algumas tímidas providên-
cias estão sendo tomadas. Aqui no Pará, a Secretaria de
C & T poderá incrementar esse trabalho se à sua frente
o governo colocar pessoas realmente interessadas e não
os costumeiros apadrinhados políticos, inúteis e incom-
petentes. A luta será grande mas os obstáculos serão ven-
cidos, não devemos ter medo de ir em frente, pois assim
conheceremos o desconhecido e abandonaremos as falsas
tradições. Até a próxima.

IDOSOS: Cirurgias na senilidade: Os problemas es-
peciais que representam pacientes idosos em relação às
cirurgias, são um exemplo vivo dos cuidados que o geria-tra tem de tomar com o assunto para se obter o melhor
resultado. Três considerações básicas devem ser obser-
vadas — 1 — A idade numérica de um paciente não re-
presenta uma contra-indicação absoluta para uma
cirurgia, tenha ele 70 ou 100 anos, desde que goze de rela-
tiva saúde; 2 — A redução da amplitude de adaptação dos
sistemas orgânicos e o aumento das doenças e das defi-
ciências, fazem aumentar os riscos cirúrgicos; 3 — Os
mesmos motivos são responsáveis pelas chances cada vez
mais reduzidas de recuperação pós-operatória. Assim, nas
cirurgias em pacientes idosos, o geriatra só deverá dar
o seu apoio na absoluta e indispensável indicação, pois o
risco é grande e a vida do idoso é preciosa para si e paraa sua família.

Nagib Charone
to para, felizmente por pouco tempo,
afastar os recursos das distantes es-
peranças destes párias? O sonho do
último presidente desta República de
executar 5.000.000 de habitações não
passou das 300.000. Foi realmente pa-
tético presenciar o Nelson Thomas, o
Abdias Amaral, o Fernando Flexa e
o Domingos Acatauassú, defenderem
a necessidade de se destinar um per-centual do orçamento do Estado à
construção de habitação de baixa ren-
da. A Cohab-PA tem executado um
trabalho apreciável, porém, nos úlli-
mos quatro anos construiu somente
2.500 habitações para uma listagem
de 00.000 famílias, sem que para isto
se tenha feito qualquer chamamento.
A causa deste frasco desempenho é a
falta de uma estratégia política glo-bal, racional e sinceramente interes-
sada no oferecimento de moradias. As
entidades de ponta do sistema habi-
tacional estavam, até pouco tempo,
entregues a conversadeiros de mãos
vazias, interessados somente na per-
manência dos folguedos políticos. São
carpideiros contratados para, adrede-
mente e em verdadeiras cenas tea-
trais, trágicas, derramarem lágrimas
sobre a necessidade. John K. Gal-
braith, em seu 'The Affluent Society",
é claro na afirmação do fato de que"só se pode pensar na erradicação da
pobreza se a Educação, a Saúde e, es-
pecialmente no caso das comunidades
urbanas, habitações forem fartas e os
padrões de moradia forem cumpri-
dos". As condicionantes que confinam
pessoas nos guetos são aquelas queresultam de um investimento insufi-
ciente do setor público. E os meios de

se superar estas limitações e de se
destruir o seu domínio sobre as gera-
ções futuras, é oferecer nutrição ba-
silar, saúde, mais educação e
melhores moradias. Nestas verdadei-
ras ilhas de pobreza, não esperemos
pelo princípio calvinista de que o "uni-
co meio correto de resolver a pobre-
za é ajudar as pessoas a ajudarem-se
a si mesmas". Mais do que nunca, a
presença do Estado é fundamental.
Então, se esperamos ter um Estado
Federativo forte em futuro próximo,devemos, nesta Constituição Esta-
dual, destinar um percentual do seu
orçamo/ito para aplicação em mora-
dias de baixa renda. Sabemos, tam-
bém, quais as dificuldades enfren-
tadas pelos nossos governantes, mas
a pobreza insular deve ser atacada
em todas as direções, de mpdo que
seus tentáculos não apertem este Es-
tado borrifado pela mão de Deus. Es-
ta pobreza é o nosso castelo de barro.
Temos hoje um déficit de habitações
populares da ordem de dez milhões de
unidades e seus instrumentos de com-
bate são o FGTS, a caderneta de pou-
pança e o Finsocial, que são
manipulados, a toda hora e a toda sor-
te, para encobrir buracos de obras
com fins eleitoreiros espúrios. É de se
fazer, então, um único e final_pedido:
senhor dono desta nação, irmão do do-
no desta nação, filhos do dono desta
nação, tios, padrinhos e afilhados dos
donos desta nação, devolvam-nos o
BNH ou entreguem definitivamente
esta função a quem dela entenda. Es-
tes homens afogados na pobreza não
podem mais esperar.

O autor é engenheiro civil.

A Anistia Internacional e o PMDB (2)
José Carlos Castro

O Ato Institucional n°2, de outubro de 1965 extinguiu os par-
tidos políticos, oriundos da redemocratização de 1945: Partido
Social Democrático (PSD), União Democrática Nacional
(UDN), Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), os mais impor-
tantes. Ainda, o Partido Nacional Trabalhista (PNT), Partido
Socialista Brasileiro (PSB), Partido Social Trabalhista (PST),
Partido Rural Trabalhista (PRT), Movimento Trabalhista Re-
novador (TR), Partido de Representação Popular (PRP), Par-
tido Libertador (PD, Partido Social Progressista (PSP),
Partido Democrata Cristão (PDC) e Partido Republicano (PR),
cujas influências, como organizações menores, eram localiza-
dos por alguns Estados. O Partido Comunista Brasileiro (PCB)
teve registro aprovado em novembro de 1945, após pedido de di-
ligências feito pelo relator, ministro Sampaio Dória, do Tribu-
nal Superior. Em 1947 o PCB é posto na ilegalidade. 0 mesmo
Ah; n°2 instituiu a eleição indireta para a Presidência da Repú-
blica e reafirmava os princípios que norteavam "a revolução co-
mo movimento que veio da inspiração do povo brasileiro para
atender às suas aspirações legítimas, erradicar uma situação
e um governo que afundavam o país na corrupção e na sub-
versão".

Nas últimas eleições legislativas, realizadas em 1962, o PTB,
do então presidente João Goulart, apresentou crescimento acen-
tuado, tornando-se a segunda força política do país, elegendo 116
deputados federais (28,4% do eleitorado), contra 118 do PSD
(29,00%) e 91 da UDN (22,2%). Os partidos menores elegeram
84 deputados.

Não foi sem razão, que o movimento militar que chegou ao
poder em 1964, se voltou imediatamente contra o Parlamento,
cassando mandatos, suspendendo direitos políticos e exercen-
do as mais variadas pressões, numa espécie de assepsia contra
a "subversão 

que lá estava instalada". O adesismo foi o procedi-
mento utilizado pelos parlamentares numa tentativa de aplacar
a "sanha revolucionária". O deputado Paes de Andrade, atual
presidente da Câmara Federal, em seu livro "Itinerário da Vio-
lência", observa com propriedade: 

"A mais das adesões em to-
das as bancadas, estimuladas por processos recíprocos de
acomodação, que repugnavam a ética política, a intervenção
direta do Executivo no Congresso já dispensava qualquer tipo
de pudor. Tornava-se evidente que o Congresso era mantido aber-
to apenas para efeito externo, como biombo da ditadura disfar-
cada" (pg. 55).

Em novembro de 1965 é baixado o Ato Complementar n°4,
instituindo o bipartidarismo. Os novos partidos não poderiam
ter, como filiados, pessoas cassadas ou perigosas ao sistema es-
tabelecido e nem mesmo o nome de antigas agremiações já exis-
tentes no país. Para conviver com o antagonismo interno, os
partidos poderiam criar sublegendas. Em fevereiro de 1966, pe-
Io Ato Institucional n°3, as eleições para governador do Estado
passam também a ser indiretas. Pouco restava como atividade
partidária.

Nascem, desta forma, por imposição do sistema, a Aliança
Renovadora Nacional (Arena), dirigida pelo senador Daniel Kri-
ger, do R.G.Sul. E o Movimento Democrático Brasileiro (MDB),
cuja presidência foi confiada, de maneira habilidosa, ao sena-
dor acreano, Oscar Passos que era também general e fora ex-
pedicionário da FEB na guerra mundial (1945). A Arena passou
a ser uma espécie de saco de gato do oportunismo político de
todas as origens partidárias extintas. Mas também contava com
a presença de homens inteiramente definidos pelo governo mi-
litar autoritário, confiantes no seu programa, como participan-
tes ou simpatizantes de entidades e associações que
organizaram o golpe no âmbito do país ou fora dele. Recebia do
governo o respaldo de ponderável representação das forças so-
ciais do país. Daí ter sido fácil a sua constituição, pois ela era,
também, o sustentáculo político do sistema imposto, concordan-
do com tudo que vinha do "comando revolucionário" e gozando
das benesses oficiais. As cassações, a violação dos direitos hu-
manos, a suspensão dos direitos políticos, a ce;.Fura ostensiva,
o fechamento do Congresso Nacional, Assembléias Legislativas
estaduais e da União Nacional dos Estudantes, eram tacitamen-
te assimilados pelo novo partido. Algumas divergências, se exis-
tiram, foram inexpressivas ou só conhecidas muito depois. Um
representativo conjunto de economistas e planejadores filiou-se
ou tornou-se simpatizante do partido oficial, ascendendo aos
mais altos cargos da República e até hoje está presente na vida
do país, procurando administrar as dívidas interna e externa,
os minguados salários e a elevada inflação que produziu. A Are-
na tornou-se "o maior partido do Ocidente". Mas o objetivo de
fazer do Brasil, "uma nova potência mundial", não foi alcança-
do pelo governo militar, que conseguiu algum êxito em metas
modernizantes como nas comunicações.

O MDB era também uma colcha de retalhos, aglutinando
idealistas, adversários naturais do governo, mas também opo-
sitores ferrenhos, e grupos esquerdistas, então na clandestini-
dade. Enquanto o sistema queria mostrar a sua face tolerante
no exterior, com a permissão de um pluripartidarismo mínimo,
o MDB, por suas lideranças, tomou a direção histórica de lutar
com intransigência para o retorno do país ao, estado de direito
e de democracia.

O novo partido tinha conhecimento da espinhosa missão que
lhe era reservada. É que o golpe militar do Brasil foi também
meticulosamente planejado pela Central de Inteligência dos Es-
tados Unidos (CIA), com o aval do Pentágono (Ministério da De-
fesa), do presidente John Kennedy e do sr. Lincoln Gordon, então
embaixador dos Estados Unidos no Brasil. E internamente um
conjunto fabuloso e bem estruturado de entidades, lideradas pelo
IPES/IBAD/SEI que recebiam fundos do exterior, preparou du-
rante anos a tomada do poder, com uma rede de atividades que
alcançava o campo e a cidade.

A Latin America Information Committee (LAIC), com se-
de em No York, não apenas financiou como coordenou pelo
menos dois congressos realizados em Nassau, Bahamas, em 1962

e 1963, de entidades similares da América Latina, estando o
IPÊS representado por três membros fundadores (René Ar-
mand Dreifuss — "1964: A Conquista do Estado", pg. 171, Ed. Vo-
zes, 1981-RJ). A representação brasileira após o primeiro
encontro viajou para os Estados Unidos para contactâr com o
presidente do Senado e do Departamento de Comércio. Houve„
também, um encontro com o embaixador Teodoro Moscoso e
uma equipe de conselheiros do Departamento de Estado, onde
debateram as situações políticas e econômicas brasileiras e chi-
lenas" (Dreifuss, Op. cit. pg. 171). Apenas para esclarecer. Ha-
veria, também, eleições presidenciais no Chile. Realizadas, foi
vitorioso o dr. Eduardo Frei Montalva, do Partido Democrata
Cristão. Incrível o acompanhamento cuidadoso que as autori-
dades norte-americanas mantêm sobre o resto do continente."Também o MDB não desconhecia que 297 corporações ame-
ricanas deram apoio financeiro ao IPÊS. E cento e uma empre-
sas de outras proveniências deram contribuições adicionais"
(Robinson Rojas "Estados Unidos en Brasil Santiago — Prensa
Latino-Americana, 1965 e Dreifuss, Op. cit. pg. 206). Os valores-
astronômicos recebidos pelas empresas conspiradoras do mo-,
vimento de 1964, financiaram 250 candidatos a deputado fede-
ral, 600 a deputado estadual, 8 a cargo de governador, vários
senadores, prefeitos e vereadores. O grupo de deputados e se-
nadores eleito pelo financiamento do IPES/IBAD/ADEP/ Pro-
motion S.A. passou a chamar-se Ação Democrática Parlamentar
(ADP). No final do ano de 1962 a ADP, que contava com a parti-
cipação de alguns deputados eleitos pelo Pará, aproximava-se
dos 200 membros, quase a metade da Câmara Federal, a essa
época constituída de 409 deputados, o tornava difícil a implemen-
tação das reformas sociais imprescindíveis ao país. Em agosto
de 1963, esse grupo (ADP) foi responsável pela rejeição, na Câ-
mara, da lei que criava o Estatuto da Terra, que daria ao traba-
lhador rural algumas vantagens constantes da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT).

Esse volume de dinheiro de proveniência estrangeira, por
vezes controlado pela CIA, aplicado até mesmo na corrupção
eleitoral, provocou um escândalo através da imprensa, o que le-
vou à constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI), em 1963, no Congresso Nacional. Dela faziam parte nove
deputados, sendo que cinco pertenciam à ADP e tinham recebi-
do financiamento eleitoral. Os resultados obtidos na CPI foram
amplamente noticiados pelos jornais 

"Folha de São Paulo" e
"Estado de São Paulo" durante o mês de agosto do mesmo ano.
A conclusão, pelas circunstâncias referidas, não foi a desejada.
0 presidente João Goulart, em setembro de 1963, suspendeu as
atividades do IBAD/ADEP. Para substituí-los, foi fundado o Co-
mitê Nacional de Defesa da Democracia, que acolheu os iba-
dianos.

A conspiração internacional era eficaz. O coronel Vernon A.
Walters que chegou a ser vice-diretor da CIA, "por extrema coin-
cidência", ocupou o cargo de adido militar norte-americano, no
Rio de Janeiro (1962). Nessa oportunidade, disse estar informa-
do de que o presidente Kennedy "não se oporia à deposição do
governo João Goulart, se fosse substituído por um governo anti-
comunista que ficasse ao lado do mundo livre ocidental". O seu
substituto na presidência, Lyndon Johnson (novembro/63), ma-
nifestou mais claramente esse apoio. Eclodido o movimento, a
embaixada americana, através de Lincoln Gordon, "assegura-
va aos conspiradores que os EUA estavam ao seu lado" (Op. cit.
pg. 172). O embaixador Gordon chegou ao Brasil em outubro de
1961. Lo?o em seguida, é visitado por Paulo Ayres Filho, antigo
presidem» do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos, em Sao
Paulo. Foi ouando ficou sabendo da existência do IPÊS e suas
finalidades t que Ayres Filho era um de seus patrocinadores.
O embaixada- procurou tecer e impulsionar com segurança o
movimento conspiratório dentro do campo que lhe era permiti-
do. Phyllis S. Parker, em seu livro "1964: o Papel dos Estados
Unidos no Golpe de Estado de 31 de Março". Ed. Civ. Brasileira,
1977 — RJ, descreve o encontro entre o coronel Vernon Walters
e Lincoln Gordon. Este afirmou: "De você eu quero três coisas:
primeiro saber o que está se passando com as Forças Armadas;
segundo, quero de certa forma, influenciá-los através de você;
terceiro, o mais importante, não quero ser surpreendido". De fa-
to, como o embaixador acompanhou com familiaridade todos os
movimentos conspiratórios, nunca se surpreendeu. Tem razão
Luiz Viana Filho, na obra "Governo Castello Branco", (Ed. José
Olympio, 1975, pg. 76, citado por Dreifuss, Op. cit. pg. 215): "Du-
rante a madrugada em que Auro de Moura Andrade declarou
estar vaga a Presidência, já que João Goulart deixara Brasi-
lia, alguns parlamentares se dirigiram para o Palácio do Pia-
nalto, que estava totalmente escuro depois de um corte de
energia. Eles acompanharam o ato que reconhecia Ranieri Maz-
zili como presidente, e, depois que alguns fósforos foram ace-
sos, Luiz Viana Filho reconheceu ao seu lado Robert Bentley,
o jovem secretário da Embaixada Americana". Não foi sem ra-
zão que os estudantes ligados à UNE e UBES escreveram pelos
muros e paredes do Rio de Janeiro: — "Nada de intermedia-
ção. Lincoln Gordon para presidente na próxima eleição".

As empresas que financiaram o movimento começaram a
assumir o controle econômico do país pelo que tanto lutaram.
Aí começa a nova fase de internacionalização da nossa indus-
tria, das riquezas e das terras da Amazônia. A onda recente de
nacionalismo, ressuscitada em defesa da região pelo mesmo
grupo que entregou nossas terras e nossas riquezas, não mere-
ceu acolhimento sério, por parte da população. É um grupo con-
servador por demais conhecido.

O MDB para conviver com toda essa estranha situação de
ceticismo teve que dividir seu esforço entre os que lutavam in-
ternamente e os que denunciavam no exterior o governo autori-
tário. Foi na Europa, principalmente, que membros do partido
ou seus simpatizantes procuraram os préstimos da Anistia In-
ternacional para servir de canal para as suas denúncias.
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A guerra
dos Farrapos
Adriano Bessa Ferreira

Segundo Joelmir Beting (O LIB-30.4.89), o Banco
Mundial, por seu presidente, Barber Conable, prometeu
doar 10 bilhões de dólares para os países endividados da
América Latina (um pingo d'agua no oceano), mas es-
clareceu: "A ajuda vai ser dada apenas a quem dcses-
tatizar a economia, como já faz o México. Afinal, a divida
externa não produziu os males da estatização, é conse-
qüência dela. Os bancos nada têm a ver com os déficits
públicos, os subsídios iníquos, os desvios fiscais, os pro-
jetos desastrosos, os recursos desviados, o empreguis-
mo e a corrupção dos países devedores. A dívida externa
foi contratada para acobertar tudo isso. Ela não pode ser
transformada em bode expiatório da incompetência ex-
terna". E aí Joelmir contesta: "A crise da dívida foi pro-
duzida pela explosão dos juros. E os juros explodiram
para financiar os déficits fiscais dos governos, não me-
nos perdulários e incompetentes". Falou e disse. Mas eu
completaria: "É claro que gringo não é ingênuo. O FMI
morou no Brasil por todo esse tempo. Sabe em que "con-
dições" foram concedidos tais empréstimos, que os des-
viou, para onde e como". Entretanto, quero destacar o
aspecto das estatais.

No Brasil, as estatais são a garantia de que os lu-
cros não serão desviados para a Suíça, e que os empre-
gados não se transformarão em meros escravos, a fim
de propiciar aos proprietários de empresas, que lhes pa-
gam misérias, o desfrute, na América ou na Europa, do
que subtraem do indefeso trabalhador. Os direitos hu-
manos não são um privilégio dos estrangeiros: são uni-
versais. O Banco Mundial dá como exemplo de
desestatização, o México. Que belo! Em que o México
está melhor do que nós? Uma nação subjugada pelo ca-
pitai americano, o México hoje é um depósito de mise-
ráveis a serviço dos Estados Unidos, para onde sangra
toda a riqueza da pátria irmã (deles, porque também
da América do Norte). No Brasil poderíamos citar de-
zenas de empresas privadas falidas, ou quase isso, pela
incompetência e desonestidade de seus administradores,
e que foram pedir arrego ao Poder Público (leia-se: con-
trÍDuinte), mas as que ainda estão bem vivas na memó-
ria são o Sulbrasileiro, a Coroa Brastel, a Transbrasil.
O Sulbrasileiro virou Banco Meridional; a Brastel, mes-
mo ajudada, não conseguiu levantar-se; e a Transbra-
sil está aí onerando os cofres públicos. É aquela velha
estória: se der lucro, este é distribuído entre a parenta-
da dos donos; se der prejuízo é socializado com o Go-
verno. Para os infernos, essa privatização! Na empresa
pública, quando há bandalheira é para beneficiar cen-
tenas, senão milhares de empregados. Na particular, ass
bandalheiras já começam por achatar os salários, a fim
de que os donos possam depositar a diferença na Euro-
pa ou nos Estados Unidos. É claro que há as exceções,
mas não vêm ao caso, quer de um lado, quer de outro.
Além disso, as empresas públicas podem ser vigiadas,
inclusive por particulares, enquanto as empresas priva-
das, não. As safadezas dos pregões das Bolsas de Valo-
res são feitas pòr particulares. A empresa pública não
sonega qualquer tipo de imposto, e os empregados tra-
balham com a certeza de que não serão explorados, por-
que não são usados ali como meras peças descartáveis
de uma máquina. Como profissional de contabilidade que
exerceu atividade em algumas empresas privadas e pú-
blicas, posso falar de cátedra. Quando eu era adminis-
trador de Banco, sempre fui cantado para a corrupção,
não por servidores públicos, mas por empresários de-
sonestos. Portanto, o problema está no homem, e não na
empresa (pública ou privada). A Imprensa divulgou há
pouco tempo o escândalo d_queles "corretores" da di-
vida externa, que adulteraram até saldos de contas ban-
cárias no exterior. Não é, portanto, um "privilégio" do
Brasil ou das estatais. J noticiário é rico das falcatruas
praticadas nos Estados Unidos (e até no Japão, mais mo-
ralista) pelos potentados de lá.

Os bancos credores estão agindo conosco como os
nossos seringalistas (antes do Chico Mendes) agiam com
os seringueiros. Senhores absolutos, de baraço e cutelo,
como exclusivos fornecedores vendiam para o seringuei-
ro pelo preço que queriam (e sempre queriam muito),
e compravam seu produto pelo preço que entendiam (e
sempre entendiam pouco). De sorte que o seringueiro
nunca podia pagar a dívida. Assim os países credores:
emprestam a juros que bem entendem, valendo-se da
má-fé de alguém que eles já compraram, a tal ponto que
podem reajustar as taxas a seu bel-prazer, para finan-' 
ciar suas experiências espaciais e suas guerras de aven-
turas. E na hora de comprar nosso produto, porque não
aceitam pagamento da dívida em cruzados, começam
a pôr banca, a fazer restrições, para aviltar o preço.

Li recentemente uma entrevista do presidente da Ve-
nezuela, Carlos Andréa Pérez, que resumo no seguinte
excerto: "Trabalhamos, vendemos e não ficamos com
o dinheiro. E se isso fosse pouco, verificamos que, por
culpa do protecionismo, mesmo que trabalhemos mais,
ainda assim não teremos certeza de ganhar mais, por-
que, quando começamos a vender, os mercados come-
çam a se fechar. Repetem-se hoje vestígios de políticas
coloniais".

A grande solução não está, como pensa um certo es-
tudante meu conterrâneo, do Amazonas, num pronuncia-
mento através da revista "Veja": cansou de ser
brasileiro. Quer que a Amazônia passe para os ameri-
canos. Não é assim. Se isso acontecesse, não se pense
que ele iria ser um americano igual aos outros. Sua fun-
ção seria limpar sapato de gringo, ou lavar cadáveres,
que são trabalhos reservados a estrangeiros latinos
(mesmo intelectuais). E isso, feito no e para estrangei-
ro, não envaidece ninguém, que tenha um mínimo de
amor próprio.

Mas reconheço que falta um homem de vergonha pa-
ra dirigir o Brasil, pois Funaro morreu. Dele diz o pre-
sidente da Venezuela: "Eu conheci e aprendi a apreciar
a honestidade e a seriedade desse homem que acaba de
morrer. No episódio da moratória, não tenha dúvida, o
que houve contra o Brasil e contra Funaro foi uma cons-
piração transacional". E explica: "No exterior
silenciava-se, como se o trabalho feito no Brasil não exis-
tisse. Enquanto isso, no Brasil exagerava-se tudo o que
acontecia de errado".

Temo uma nova edição da Guerra dos Farrapos (des-
ta vez, das nações esfarrapadas da América Latina,
coagidas-como estavam, antes da 2a Grande Guerra, a
Alemanha e o Japão). Temo que um líder carismático
qualquer queira fazer justiça manu militari contra seus
exploradores. Com a diferença que, muito provavelmen-
te, já temos nossa bomba atômica. Seriamos uma ver-
são melhorada dos kamikases. Bem, se se tem de morrer
de fome e escravo, é melhor morrer brigando, livre...
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Quem vai ganhar para presidente? Brutalidade
Osvaldo Melo

Os nossos partidos políticos estão na fase de suas
convenções para a escolha de candidatos a presidente
da Republica, na eleição direta de 15 de novembro des-
te ano.

Essa é a primeira etapa, é a etapa da imagem dos
partidos e dos candidatos perante a opinião pública, mui-
tas vezes artificialmente construídas pela propaganda,
hoje o chamado "marketing", e que pouco corresponde
à realidade do eleitorado potencial de cada contendor.

A convenção nacional do P.M.D.B. depois de muitas
hesitações e confabulações, em disputa prévia, consa-
grou a candidatura do seu Presidente, deputado Ulisses
Guimarães, que há muitos anos se equilibra na direção
do Partido, administrando o difícil cotidiano de ser go-
verno e ao mesmo tempo pretendendo ser oposição.

Essa reunião sublinhou, de forma inequívoca, a cons-
tatação de que todas as nossas agremiações partidárias— com exceção das marcadamente ideológicas — so tem
programas para cumprir as formalidades do registro
junto à Justiça Eleitoral, e no fundo, querem sempre a
mesma coisa: as vantagens do poder, sem os ônus do go-
verno. direitos e prerrogativas crescentes, sem a contra-
partida de deveres e obrigações constantes.

Esse espetáculo foi dramático quando seus autores
são expressões proeminentes de um partido altamente
majoritário como é o P.M.D.B.

Entretanto, embora enredado nas suas contradições
e tentando prolongar ao máximo a vida da confortável
frente ampla que lhe assegura o estranho direito de não
deixar o Governo, nem o palanque, o P.N.D.B., com a sua
escolha, deu a partida para a segunda etapa que é a cam-
panha propriamente dita.

Em nossa opinião, o candidato a Presidente, Uhs-
ses Guimarães, que tem um passado irretocável de lu-
tas contra o arbítrio, mas um presente de apoio ao
desacreditado Governo José Sarney, vai defender uma
postulação muito difícil, que ficará ente o realismo e o
imediatismo, para ganhar a eleição presidencial.

Em que faixa vão se posicionar os diferentes seg-

mentos em que se divide, atualmente, o eleitorado bra-
sileiro? Vão para o P.M.D.B., com Ulisses, ou para o
P.D.T.com Brizola; ou ficarão com o Lula, no PT; Ro-
berto Freire, no P.C.B., ou Covas no P.S.D.B., ou Fernan-
do Collor, no P.R.N.? Isto somente falando nos candidatos
que já estão em campanha.

Tomando por base os grandes números, os cientis-
tas políticos distribuem por cinco principais grupos o-,
atual colégio eleitoral direto do nosso Pais: o mais nu-
meroso continua a ser o eleitorado de clientela, que vo-
ta em troca de favores ou pelo que determina o "chefe"
ou "coronel", e que representa cerca de 30% do total. O
segundo grande contingente é o do proletariado inorgâ-
nico, constituído pelas grandes massas, de recente imi-
gração do campo, e que vive de uma miserável economia
informal, na periferia das grandes cidades. Os contigen-
tes radicais de esquerda e de direita constituem parce-
Ias menos numerosas, dividindo-se, entre 10% cada
facção. Resta, portanto, uma parcela que é dicisiva dos
votantes representando algo como 25 ou 30% do total que
se constitui no eleitorado do centro, classe média, maio-
ria quase silenciosa, e que vai deflagrar no segundo tur-
no, a inclinação vitoriosa do candidato eleito.

O segundo turno será a etapa de rejeição. Quem ti-
ver o menor percentual de rejeição, será inevitavelmente
o eleito, aí funcionando, nitidamente, os diversos segmen-
tos acima apontados.

Entre os candidados mais votados para o segundo
turno, a conquista da vitória se dará menos pela aaesão
de simpatizantes adicionais, do que pela rejeição do ou-
tro candidato, considerado pela maioria dos eleitores co-

fltjimo menos aceitável.
IX Deixamos estas reflexões à consideração de todos.

traduzindo a particular importância que terá, na atual
situação política do Brasil, assim como na eleição pre-

#7 sidencial, a posição lúcida que for tomada pelo eleito-
f*'rado de centro e a medida em que um candidato logre
«a afinidade que possa mobilizar a esse segmento.

Até o momento o quadro ainda está nebuloso.

A bomba e a inércia
Fernando Corrêa de Guamá

Pior do que a atitude tresloucada de um pequenosegmento saudosista que ainda sonha com a volta dos
Urutu às ruas e dos militares aos gabinetes governamen-
tais. e que para atingir seus fins não hesita em atentar
contra a paz pública, detonando bombas à base de mo-
numentos demonstrando — no próprio dizer das autori-
dades que foram desmontar um segundo envólucro"bombástico" ali instalado, — um alto grau de profis-sionalismo nas suas ações é a inércia de um grupo de
parlamentares encastelados num reino imaginário ori-
ginário parece do que a TV nos oferece como grato diá-
rio para o qual legislam, sem a menor atenção para o
que acontece na realidade brasileira de hoje. O verda-
deiro perigo — e disso não se iludam quantos aqui resi-
dem — esta justamente nesse vazio legislativo que nos
foi deixado pela inércia daqueles que unham a obriga-
ção de preencher os claros legais trazidos pela nova Car-
ta Magna, mas que, ao invés de assim procederem,
parecem estar vivendo, não a gravidade da nora presen-te, mas um país do faz-de-conta.

Se assim lhes falo, meu caro leitor semanal, é por-
que. como cultor das leis, sei o quanto estes "buracos"
na legislação são perigosos e o quanto, às vezes, uma
simples falha na complementação de um texto legal po-de dar margem a um leque de interpretações as mais
desaguisadas. Vejamos, então, o que está ocorrendo neste
nosso Reino de Avilan transposto dos limites de uma te-
linha de tv para a realidade de nosso dia-a-dia:

1. foi aprovado em dezembro um salário mínimo im-
possível de cumprir, que levaria o país, as empresas, o
governo (maior empregador, em todos os níveis da ad-
ministração, da federata municipal) e a própria Previ-
dência Social a uma situação de irreversível falência,
e inviabilizaria de vez o Plano Verão (que fracassou, mas
por outras razões). Este salário foi vetado pelo Poder
Executivo e, num rasgo de lucidez, o veto foi mantido
pelo Congresso.

2. agora, o Congresso aprova, novamente, um sala-
rio mímmo totalmente insensato, a ser novamente ve-
tado, e tudo recomeça de novo. Ou procura uma "simples
figuração" às custas do dinheiro do povo na manuten-
çao de suas reuniões estéreis, ou então, se é para provo-car uma reincidência e provar sua supremacia, por quenão derrubou logo o veto?

3. na ausência de uma lei regulamentadora do di-
reito de greve, a única alternativa cabível ao Poder Exe-
cutivo foi a edição de Medida Provisória n°-50 com
restrições importantes ao exercício desse direito. Já pen-saram os meus leitores se, num de seus rasgos de rer>el-
dia incontida, o Congresso resolver rejeitar a medida
provisória ou fazer-lne perder a eficácia imediata, con-
vertendo a um proieto-de-lei julgando-a atentatória a sua
soberania legisladora? Como é que ficaremos então?

4. inicia-se o descongelamento e, apesar de uma re-
posição escalonada, que nada mais fez do que, no pró-
prio declarar do governo, repor as perdas ocasionadas

pelo Plano Verão, nada mais se fala acerca de uma no-
va política salarial. E, no entanto, aí estão os IPC de fe-
vereiro, março e abril, um trimestre de reposição a ser
feita nos salários dos trabalhadores, representando quase20% de inflação oficialmente declarada (e confessada)
a ser reposta à massa salarial apenas para que esta man-
tenha o seu minguado poder aquisitivo. Insisto nesta mi-
nha tecla: enquanto nao se conseguir criar um mercado
aquisitivo interno forte, de largo consumo, qualquer ou-
tra medida será paliativa. E me assusta verificar queem maio, além dos aumentos já realizados pela majo-
ração da carga fiscal, que dia a dia se torna mais avas-
saladora sobre o cidadão da classe menos favorecida,
aquele que é taxado não porque tem renda, mas porqueconsome em nível até mesmo de simples sobrevivência,
sobressaem os aumentos de preços autorizados ou não,
com a desobediência civil rindo ás escancaras das au-
toridades competentes porém impotentes.

Pergunto, portanto, ainda uma vez, à margem da te-
mática central destas minhas linhas: será que reprimir,
comprimir o poder aquisitivo é a via adequada? Fazer
o pais retroceder em termos de produção e consumo, ao'nvés de instalar uma economia florescente, em cresci-
mento, uma economia de mercado, forte, competitiva,
em que todo cidadão, quanto mais ganhasse, mais teria
direito de consumo e progresso. Este é o caminho de to-
das as grandes nações, mas nós não sabemos (ou não
queremos, ou ainda nao nos deixam) ver isto.

Voltemos, então, a nosso exercício semanal de racio-
cínio: encastelados à margem da realidade brasileira,
exercem aqueles que deveriam ser nossos representan-
tes e porta-vozes uma atividade totalmente divorciada
da realidade; e nos tempos do autoritarismo acusou-se
as decisões gabinetais como responsáveis pelas distor-
ções nacionais: hoje, se não as temos em tão grandechusma, temos as decisões (ou as omissões) congres-
suais, com quase o mesmo efeito, ou pior!Estamos num ano de eleições presidenciais e, sin-
ceramente, eu já sou daqueles que. apesar do custo pa-ra o país de uma eleição em dois níveis, gostaria de ver
a auto-dissolução do atual Congresso, a fim de que, em
novembro, votássemos para presidente é para deputa-
dos e senadores, renovando-se e revivificando-se a es-
trutura carunchada que aí está, ensejando, terminada
que seja a transição de poder e o término do período di-
to reformista, uma sólida base de sustentação parlamen-tar a um novo governo que se instalasse a partir do
próximo ano e que, aí sim,pudesse procurar soluções,
e não meramente ficar, a nível nacional, como ficamos
nós, belenenses, durante o inverno: meramente tapah-
do buracos quando eles aparecem.

Isto não leva a nada, a não ser aos caos, à anarquia,
e ao aparecimento de outras bombas, na base de outros
monumentos e bens públicos ou destruindo moralmen-
te apropria consciência nacional. 0 terreno, para tan-
to, fica fértil, justamente pela omissão caracterizada.
Isto é ruim, muito ruim. Para todos nós.

ARMÁRIOS,
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3 NO GRANDE SALÃO DE FESTA
Miéle e Rosemary — Pela primeira vez juntos no palco, Miéle e a Estrela Rosemary

aproveitam para cantar e trocar piadas. Miéle brinca de cantor e Rosemary prova que tam-
bém sabe fazer graça.

Um show de Abelardo Figueiredo, com uma temporada de sucesso no PALLADIUM
(São Paulo) desde 1987.

MESA DE 08 lugares NCz$ 120,00
MESA DE 04 lugares NCz$ 60,00
CAMAROTE C/12 lugares NCz$ 240,00

Vendas de mesas na secretaria do clube ou informações pelo fone: 224.7399.
Coordenação STAR PRODUÇÕES.

Monsenhor Leal
Pessoa ilustrada diz reconhecer-se bruta, mas

exime-se de culpa das suas brulalidades. Porque atribui-
Ias à herança recebida de antepassados conforme cila
em casos na vida de cada um.

Está errado esse raciocínio e Deus não o aceita co-
mo desculpa. Em vista de todos serem responsáveis por
seus atos, apesar de imitados. Ninguém nasce santo mas
culpado e castigado com a propensão inata para prati-
car indignidades, como a dn ser bruto. Davi lastimava
ter sido concebido em pecado e, quem sabe rezar,
declara-se humildemente degradado e degredado filho
de Eva. Santo Agostinho diz não haver hediondez na qual
não possa incorrer qualquer pessoa, se não for ajudada
por graça divina a ser pedida pela oração. Baseado tal-
vez nessa teoria, o amigo Joaquim Antunes, há tempos,
definiu tarado, o surpreendido ho crime específico. Não
há cabimento, portanto, de alguém querer transferir a
culpa de suas próprias taras para seus ancestrais.

Além da crassa ignorância acerca de tudo. Entre to-
das as espécies de vida animal, a humana é a mais ne-
cessitada de cuidados. E se assim acontece na ordem
física, deve ser incomparavelmente maior e permanente
o esforço para aprimoramento do espírito. A fim de a pes-
soa tornar-se educada, paciente, sociável, a começar
com os de casa. Em vez de selvagem, abrutalhada, in-
tratável e estúpida.

Quem não se disciplina, está sujeito a desatinos pró-
prios do "homem velho" descendente de Adão. Por não
querer mudar-se para "homem novo" propiciado por mé-
ritos de Cristo, para isso vindo ao mundo como modelo
a ser imitado. E impossível alguém nascer santo mas
todos somos chamados à santidade, por vocação divina.
Despresar esse convite é ser Lruto para com Deus, nas
pessoas de quantos foram postos em nosso caminho, a
merecerem nossa gratidão.

A culpa é grave e faz amontoar lenha para a foguei-
ra sempiterna, na qual arderá para sempre, o bruto. Is-
so não deixará de acontecer pelo fato de não acreditar
nesse resultado brutal, quem teima em ser bruto. Quem
fez esforço para vencer a ignorância, indigência e ou-
iras mazelas, não fica dispensado da luta para não ser
bruto, principalmente com a agravante de ingratidão.

Administração:
trabalho

e produção
Donato Cardoso

Só existem duas leis: a lei divina e a lei humana, sen-
do que a primeira rege o universo pelo sistema planeta-
rio e a outra estabelece as relações entre os homens e
destes com o Estado, na vida diuturna na sociedade com
as pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas.

Desse ordenamento jurídico, resulta o bom ou mau
desempenho, em que as pessoas se desenvolvem e so-
brevivem e as nações evoluem, estagnam ou regridem.

Mas, disso, depende, em muito, o tipo de governan-
te e a qualidade de parlamentar que cada país possua
para viver como povo livre, ou conglomerados humanos
submissos, desajeitados ou contraditórios.

Esse destaque vem à tona no caso que interessa ao
nosso próprio país, onde o povo e o Estado brasileiro, co-
mo nação politicamente organizada.vivem os primeiros
efeitos da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988.

Numa análise mesmo supercial de nosso contexto
jurídico, pode-se dizer que forma-se no Brasil o tripé:
classe produtora-governo-operariado, com a administra-
ção tentando coordenar e gerir os negócios públicos,
acossada pelos extremos entre os interesses do capital
e o sonho de bem-estar do trabalhador nacional.

O governo, assim, fica numa espécie de trampolim,I
a querer se equilibrar no espaço, sem ter condições de •
deixar de pender um bocadinho mais para este ou para
aquele lado.

Se distingue, em nosso novo acervo constitucional,
que, na discussão e aprovação de nossa mais recente
Magna Carta, quem representou os trabalhadores no
Congresso Constituinte só pensava no assalariado, o que,
Íior 

sua vez, levou os que defendiam os produtores a só
igarem-se às pretensões de lucro e riqueza do empre-

sariado.
Diante do quadro, o governo está praticamente na

corda bamba, confrontando o impasse de, se, correr o
bicho pega, se ficr o bicho come.

E essas características até que sobressaem no tex-
to constitucional, no que diz respeito à política urbana,
quando o inciso I do artigo 8o proíbe a intervenção do
poder público nos Sindicatos, assegurando o artigo 9o que
é livre o direito de greve, competindo aos trabalhadores
a decisão sobre a conveniência da paralisação laborai
e quais os interesses que por meio do protesto devem ser
defendidos pelos Sindicatos, garantias que se ampliam •
até mesmo ao funcionalismo civil, no referente aos in-
cisos VI e VII do artigo 37, sujeitando, todavia, o uso des-
sa prerrogativa, quanto aos servidores do Estado, à:
regulamentação em lei complementar.

Por seu turno, o empresariado, também chamado
de classe produtora, só olhou o seu lado protecionista na
Constituição, tratando de inscrever na lei maior do país,
pelo artigo 185, que não podem ser desapropriadas, pa-
ra fins de reforma agrária, a pequena e média proprie-
dade rural e a propriedade produtiva, que no caso, seja
qual for a dimensão, ficará sempre sob o domínio do pro-
prietário, talvez de maneira bem adversa, quanto à sua
função social, visto que este requisito ainda nao foi ob-
jeto de regulamentação em lei ordinária do Congresso
Nacional.

Em vista desse esquema, os Sindicatos ficam sol-
tos para promorem as greves, sejam elas reivindicató-
rias, de protesto ou solidariedade, enquanto no meio rural
os grandes proprietários voltam a passear tranqüilos em
seus latifúndios, sem se importar com o aumento da pro-'.
dução agrícola do país, porém atentos e naturalmente
preocupados com a valorização de suas terras e o crês-
cimento das reservas de valores para fins hipotecários
nos vultosos financiamentos bancários.

Em suma, sem ser pessimista ou analista da catas-
trofe social, ao que se presume, pelo curso dos aconte-
cimentes, o governo federal está praticamente, sem o
poder de policia no campo e na cidade, já que, pelo es-,
quema constitucional, o empresariado ou produtor vai
fazer, das grandes propriedades principalmente, o que
bem dispuser, e o operário, sob a imunidade legal no sis-
tema das greves, não pode ser preso ou responsabiliza-
do pela baderna que promover, por maiores salários e
mais amplos direitos.

É por isso que dizem que, assim, o país fica ingo-
vernável.

jm. Escritório
Otávio Mendonça
ADVOGADOS

OTÁVIO MENDONÇA
CIC ¦ 000_9392/P4

RONALDO VIÉGAS
CIC • 031824952/91

CARLOS POTIGUAR
CIC ¦ U062Ít;l72/(HÍ

Trav. Campo» Suloa Kl - H" mular., Fchum: 1)1)1) iüãn _-Mi7HH 1PBX1
TWi-B tiTAMKN Cx Pnslnl UA Mrlóin. Pará. Urasil



Belém, domingo, 7 de maio de 1989 O LIBERAL 'NTERNACIONAL 25

Fraudes ameaçam eleições no Panamá
Panamá (AP) — Mais de um

milhão de panamenhos concorrerão
hoje às urnas para eleger um novo
presidente, sob a acusação do gover-no dos Estados Unidos de uma even-
tual fraude para favorecer o
candidato apoiado pelo general Ma-
nuel Noriega.

O empresário Carlos Duque, de
59 anos, é o candidato oficial apoia-
do por uma coligação de oito parti-
dos que inclui toda a gama política,
que vai da direta tradicional ao co-

munismo pró-soviético. Seu adver-
sário é outro empresário, .o
advogado Guillermo Endara, de 52
anos, que com o apoio de uma coli-
gação de três partidos políticos de
centro-direita pretende conquistar o
poder para "democratizar" o
Panamá.

A campanha eleitoral finalizou
anteontem a noite com pedidos de
ambos os candidatos para que os
eleitores os favorecem, uma afirma-
ção das forças de defesa de garan-

tir o processo eleitoral e uma
advertência da Igreja de que pode-
ria ser a última oportunidade do Pa-
namá para resolver as diferenças
pela via pacífica."Queremos mudar e melhorar
as relações com os Estados Unidos,
e vamos fazê-lo", disse Duque, em
sua última mensagem transmitida
pela televisão a todo o pais.

Endara, que encerrou sua cam-
panha eleitoral na quarta-feira com
uma impressionante concentração

pública, afirmou que caso ganhe, go-
vernará "dentro de um estado de di-
reito, sem perseguições, mas sem
privilégios".

Em uma mensagem das forças
de defesa, televisionada a todo o
país, o capitão Ricardo Sanchez Ga-
Ian pediu aos panamenhos que fa-
çam uso "do sagrado direito do voto,
mantendo o equilíbrio e a imparcia-
lidade que tem distinguidoo povo
panamenho".

A Igreja, por sua vez, em um co-
municado lido pelo arcebispo do Pa-
namá, monsenhor Marcos Mcgrath,
disse que o país vive "uma hora cru-
ciai... que pode ser a última oportu-
nidade que teremos para resolver
nossas diferenças pela via paoífica".

A eleição acontece em momen-
tos em que os Estados Unidos e o
Panamá mantêm o mais baixo nível
em suas relações diplomáticas.

Os Estados Unidos congelaram

/IaW* =^e===" MÊS DAS
NCVIDAD
Com as vantagens de sempre no preço e no prazo
NOVO VISUAL PRO SEU QUARIO

Padrão cerejeira. Guarda-roupa
com 10 portas, aplicação de frisos
decorativos e novas divisões
internas; cômoda com quatro
gavetões e calceiro. Acompanha
cama-baú com estrutura reforçada,
2 criados-mudos com 2 gavetas e
banqueta estofada. _• _ — ^ ~5x158,00

GRÁTIS UM RELÓGIO
DESPERTADOR

Padrão cerejeira. Guarda-
roupa com 11 portas,
aplicação de frisos
decorativos, maleiro e
novas divisões internas:
cômoda com 1 gavetão e
exclusivo espaço interno.
Acompanha cama-baú
com estrutura reforçada.
2 criados-mudos com
gaveta e banqueta
estofada. 118,00

Guarda-roupa Marajó
Guarda-roupa com 2 portas e espelho,
3 gavetões, estrutura total em madeira
maciça, portas com padrão jacarandá e
aplicação de verniz alto brilho.

GRÁTIS UM RELÓGIO
DESPERTADOR

29,80

PRESENTE MARCANTE TRÊS OPÇÕES ECONÔMICAS

toda a ajuda comercial ao Panamá
depois que o presidente Eric Del
Valle foi destituído pela Assembléia
Legislativa ao fracassar sua tenta-
tiva de depor do comando militar o
general Noriega, acusado pela Jus-
tiça norte-americana de atividades
relacionadas com o tráfico de dro-
gas.

Noriega, que se manteve em seu
posto apesar da, segundo classifica,"agressão" norte-americana, des-
mentiu as acusações.

O perfil dos
candidatos
Cidade do Panamá

(UPD — Guillermo lindara,
um bem sucedido advogado,
de 53 anos, nunca imaginou
que um dia disputaria a pre-sidência, mas agora diz que,se for eleito, sua primeiramissão será pedir ao
homem-forte do país, gene-ral Manuel Antônio Noriega,
que deixe as Forças
Armadas.

Endara concorre pelaAliança Democrática Civil,
uma coalizão oposicionista
formada por três partidoscom apoio dos Estados Uni-
dos. Seus correligionários
ressaltam a importância da
união da oposição contra o
regime militar, embora o
país tenha formalmente co-
mo presidente o civil Ma-
nuel Solis Palma.

Segundo Endara, em
caso de vitória, tentara con-
vencer Noriega a se afastar,
mas se até primeiro de -e-
tembro não for possível um
acordo, irá demitir o chefe
das Forças de Defesa. A da-
ta da posse é primeiro de
agosto.

Sócio de um importante
escritório de advocacia na
capital, Endara não tem
muita experiência política,
mas sua família sempre
manteve lealdade a Arnulfo
Árias, que íoi eleito três ve-
zes presidente e três vezes
derrubado por golpes milita-
res. Árias morreu no ano
passado aos 87 anos. ,"Sei que não fui desig-
nado candidato por meus
méritos pessoais, mas por
meus laços com o dr. Árias",
disse Endara recentemente.

No início de janeiro,
quando a oposição anunciou
que não boicotaria o pleito
do próximo domingo, mem-
bros do governo previram
que a aliança composta pe-lo Partido Liberal autêntico
(de Árias), o Partido Demo-
crata Cristão e o Movimen-
to Nacionalista Republicano
Liberal não seria capaz de
se manter unida em torno de
um único candidato.

Lealdade
O candidato presidên-

ciai Carlos Duque, de 59
anos, empresário conhecido
por sua lealdade aos milita-
res, apoia há muito tempo o
homem-forte general Ma-
nuel Antônio Noriega e sua
disputa com os Estados Uni-
dos. A sua campanha eleito-
ral, sem muito espalhafato,
ressaltou seus laços com o
falecido líder Ornar Tbrrijos,
o carismático general que,em certa ocasião, disse queDuque era o "ser humano
mais leal" que já havia co-
nhecido.

Duque serviu como as-
sessor comercial de Torri-
jos, que chegou ao poder em
1968 e permaneceu como li-
der populista durante duas
décadas. Na campanha, o
Panamá se viu inundado de
cartazes mostrando Tbrrijos
e Duque lado a lado. Como"slogan", frases do tipo "Vol-
ta aos tempos de Torrijos".

Após a morte do gene-ral, num desastre aéreo em
1981, Duque manteve seu
bom relacionamento com o
governo controlado pelos
militares.

Relógio Champion Watch
Com 9 pulseiras coloridas e lindo estojo. O presente
que marca. Garantia de 1 ano e assistência técnica
permanente. 3x21,30

Conjunto para cozinha Empress Kelly
Com 5 peças de alumínio e preço bem acessível.

39,00 avista.

E as novidades continuam
Cadeira estofada Imperador com encosto alto para
copa. na cor vermelha. NCzS 16,00 à vista.
Conjunto estofado com dois e três lugares em tecido
metalassê. belíssimas padronagens.

NCzS 1.040,00 avista.
Conjunto modulado com seis peças e canto/bar, em
korotan, nas cores cinza, verde e marrom.

NCzS 950,00 avista.
Conjunlo modulado em pinus com canto/bar. várias
padronagens. NCzS 355,00 à vista.
Banqueta para bar Moderna, várias cores.

NCzS 14,00 à vista.
Secadora de roupas Enxuta. NCzS 92,00 á vista.

- Cadeira de embalo para mamãe em Imbuia maciça e
palhinha. NCzS 121,00 à vista.

¦ Cama de solteiro torneada em madeira maciça.
NCzS 53,00 à vista.

Cama de casal torneada em madeira maciça.
NCzS 59,00 à vista.

Almofadão decorado 60 x 60 cm. NCzS 8.50 a vista.
Berço em padrão cerejeira com baú troca fraldas.

NCzS 47,00 a vista.
Con|unto de mesa com quatro cadeiras em palhinha
pinus maciço. NCzS 224,00 n vista.
Colchão de mola solteiro Imperador. NCzS 59,00 à vista.
Colchão de mola casal Imperador. NCzS 76,00 à vista.

Cômoda Marajó
Cômoda com 5 gavetões e espelho
panorâmico, estrutura total em
madeira maciça, tampo em padrão
jacarandá e aplicação de verniz
alto brilho. 5 x ngr nn

Estante Monte Cario
Excelente para pequenos espaços. Toda em padrão cerejeira,

com prateleiras, 2 bufês e 1 bar. Também disponível na
opção de 3 corpos, com 3 bufês e 1 bar. 3x40 (If)

* 

Sempre mais facilidades
a para você.'imperador

Uma empresa M. Morhy& Cia. Ltda.
MAGALHÃES BARATA • PEDREIRA • COMÉRCIO • ENTRONCAMENTO • CASTANHAL • MARITUBA • ICOARACI
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Policiais de
Assunção, no

Paraguai,
que hoje se
declararam

em greve por
melhorias

salariais
depositam em

frente ao
Congresso

seus capacetes,
coletes e

armas, em
sinal de
protesto.
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A 8 dias das eleições, Menem
lidera com pequena vantagem

Atuação de Arafat em Paris
é passo para conferência

Paris (AFP) — A visita que o presidente
da Organização para a Libertação da Pales-
tina (OLP), Yasser Arafat, fez esta sema-
na a Paris, onde foi recebido com todas as
honras, foi útil para a causa palestina mas,
principalmente, um bom passo para a Con-
Ferência Internacional de Paz na qual Israel
gostaria de participar, estimaram os obser-
vadores.

A ofensiva diplomática do líder pales-
tino contribuiu, além disso, indicaram, pa-
ra reafirmar o papel que a França, sob a
presidência de François Mitterrand, está
procurando ter na solução do conflito do
Oriente Médio.

Para os comentaristas, não somente
Arafat deve sentir-se satisfeito com a ope-
ração diplomática que terminou quinta-feira
em Paris. Também Mitterrand e o chance-
ler Roland Dumas podem se congratular
com os resultados obtidos e, muito especial-
mente, do claríssimo anúncio do "aggiorna-
mento" da OLP, feito na terça-feira por parte
do líder palestino, quando destacou a "ca-
ducidade" da carta palestina.

Realmente, ao pronunciar em francês,
na televisão, a palavra "caduca", Arafat deu
ujn passo decisivo frente a seus interlocu-
tores, ao mesmo tempo em que tirou as con-
clusões do processo iniciado com a

§roclamação 
do Estado da Palestina, a 15

e novembro passado, em Argel.
Ao ratificar a prerrogativa do progra-

ma de Argel sobre uma carta surgida em ou-
tro contexto — evitando toda dúvida
semântica que pudesse perturbar o sentido
de suas palavras e de sua inteção política— Arafat procurou a eficácia, mas também
quis reconhecer os esforços de Paris.

Realmente, como record: vam os co-
mentaristas, o presidente Mitterrand, que é
um reconhecido amigo de Israel, demons-
trou em várias oportunk ades, desde o iní-

cio de seu primeiro mandato, sua vontade
de contribuir para a busca de uma solução
equanime para o conflito do Oriente Médio.

Ninguém esquece, por exemplo, o dis-
curso que fez, em 1982, para o Knesset (Par-
lamento israelense), onde além de exaltar
o direito a existência e a segurança de Is-
rael, também reclamou direitos semelhan-
tes para o povo palestino.

Nos meses que se seguiram a esse dis-
curso, que na ocasião foi criticada por cer-
tos meios, os militares franceses ajudaram
duas vezez a OLP, e Yasser Arafat, a evitar
o desastre.

Em agosto de 1982, na Beirute bombar-
deada pelo Exército israelense, os soldados
franceses, dentro da Força Multinacional de
Interposição, permitiram a evacuação da
OLP. No ano seguinte, quando os homens de
Arafat estavam cercados pelo Exército si-
rio, em Tripoli, a França teve um gesto se-
melhante.

Diálogo
Hoje, a evolução de Yasser Arafat e dos

moderados da OLP, e as grandes mudanças
produzidas na estratégia e na praxe da cen-
trai palestina, confirmam o acerto das in-
tuições do líder francês.

Após o início da Intifada, da "Subleva-
ção das Pedras", e da reunião do Conselho
Nacional Palestino, em Argel — ocasião em
que a OLP reconheceu o direito de Israel a
existência e abandonou explicitamente o re-
curso ao terrorismo — os acontecimentos
não fizeram senão precipitar-se.

Para assombro dos incrédulos, atual-
mente não somente há um diálogo direto en-
tre a OLP e Washington, como também
sondagens indiretas, através de Washington,
entre a Contrai Palestina e Israel, por mais
que estes não reconheçam o primeiro-ministro Yitzhak Shamir e os lideres do
Likud.

Buenos Aires (AFP) — Uma
vantagem mínima de 0,6 pontos ob-
teve o candidato do partido Justicia-
lista (peronismo), Carlos Menem,
sobre o radical Eduardo Angeloz,
candidato do presidente Raul Alfon-
sin, em pesquisa de opinião de uma
empresa privada, a Burke, em todo
o país entre 7 e 24 de abril. A enque-
te indica que Menem deverá somar
32,4 por cento dos votos das eleições
presidenciais do dia 14, contra
31,80% de Angeloz.

Pelo resultado da pesquisa, o
candidato da Aliança de Centro, Al-
varo Alsogaray, ficará em terceiro
lugar com 7,90%, seguido de Nestor
Vicente, da Esquerda Unida com
1,60%. De Guillermo Estevuz Boero,
da Unidade Socialista, com um por
cento. Os outros postulantes somam
1,60%. Os indefinidos chegam a
22,70% dos consultados.

A pesquisa envolveu 9.500 pes-
soas na capital, na grande Buenos
Aires, nas capitais provinciais e em
outras localidades urbanas com
mais de dois mil habitantes do inte-
rior do país.

A enquete mostra que Menem
conseguiria 212 votos eleitorais —
delegados, contra 210 de Angeloz.
Para se eleger domingo, o cândida-
to precisa de 301 dos 600 eleitores.
Caso contrário, a decisão caberá ao
Parlamento.

Direitos Humanos
Buenos Aires (AP) — A oito

dias das eleições presidenciais o
problema dos Direitos Humanos, os
processos pendentes a militares e a
situação dos que estão detidos vol-
tou novamente à tona e está crian-
do controvérsias sobre a
conveniência ou não de sancionar
uma anistia.

Os dois principais candidatos a
suceder Raul Alfonsin no cargo de
presidente, Eduardo Angeloz, candi-
dato pelo Partido de Situação, a
União Cívica Radical (UCR), e Car-
los Menem, do Movimento Justicia-
lista (peronista) tem rechaçado
publicamente a sanção de uma
anistia.

Álvaro Alsogaray, candidato di-
reitista da Aliança de Centro, con-

siderado o terceiro em perspectivas
eleitorais, disse que deve se solucio-
nar o problema "para liquidar as se-
quelas da luta anti-subversiva".

A esquerda e órgãos de direitos
humanos rejeitam qualquer benefí-
cio político que possa ser sanciona-
do para pôr fim a este assunto, e pelo
contrário, repudiam qualquer per-

dão para os responsáveis da viola-
ção de Direitos Humanos.

O comandante da Força Aérea
brigadeiro Ernesto Crespo, no mais
recente pronunciamento foi a favor
de "um reencontro dos argentinos
que ponha fim ao problema dos mi-
litares que se encontram sob divcr-
sos processos".

-Críticas à oposição
Buenos Aires (UPD — O pre-

sidente argentino Raul Alfonsin
considerou inimigos da democra-
cia aqueles que se aproveitam
das dificuldades o país e se utili-
zam da crise econômica para cri-
ticar o sistema democrático.

Falando diante de cinco mil
pessoas que foram lhe agradecer
o apoio dado a um programa da
municipalidade metropolitana
em benefício de bairros pobres
da cidade, o presidente criticou"os que tiram proveito das difi-
culdades que o país atravessa e

atacam não o governo, mas o sis-
tema democrático".

Alfonsin afirmou que o go-
verno pode ser contestado, mas
a democracia deve permanecer
intocada, c criticou "aqueles que
procuram acumular o poder, os
que, em qualquer terreno em que
atuam, o fazem com egoísmo, os
que não querem que o povo se ex-
presse livremente".

Alfonsin defendeu o sistema
democrático "no qual cada um
fala o que quer, crítica o que con-
sidera errado e ninguém é perse-
guido por discordar".

A

Império
daa/Mdquinas.

O seu império começou em
Redenção se estendeu por todo
o sul do Rara, chegou ao Amapá, Roraima,
e vem mais por aí. Rarabéns Euripedes,
empresário do ano de Redenção
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Monumento
dinamitado
em Bogotá

. Bogotá (AP) — Um mo-
íumento em memória ao ex-
ninistro da Justiça, Rodri-
go Lara Bonilla, assassina-
io por pistoleiros a serviço
io tráfico de drogas em 30
ie abril de 1984, foi dinami-
tado ontem de madrugada
ao sé intensificar a onda de
terrorismo e intimidação
atribuída aos cartéis de
droga.

A polícia informou queuma carga explosiva lança-
da de um veículo em mar-
cha por dois terroristas
atingiu o monumento ergui-
io em mármore na região
norte desta capital, em subs-
ituição a um busto de Lara
3onilla que também fi des-.
ruído com cargas de dina-
nite. Não houve vítimas.

O alentado terrorista
ocorre 36 horas depois do as-
sassinato de Álvaro Gonza-
lez Santana, ex-governador
do Departamento de Bogotá
e pai da juíza Marta Pablo
Escobar Gaviria e Gonzalo
Rodriguez Gacha, líderes do
Cartel de Medellin,.acusa-
dos de financiar grupos as-
sassinos.
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DO MEDICO
OFTALMOLOGISIA.
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Oítalmologista
é aquele
médico para
quem os nossos
olhos são tao
importantes
quanto os seus
próprios^ olhos.
Quem já
precisou de um,
está sabendo.

SOCIEDADE
PARAENSE DE
OFTALMOLOGIA.
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Ministro do
Iraque morre
em acidente

Manam», llai-ciii (UPI)
— 0 general Adnan Khairal-
lah, ministro da Defesa do
Iraque, morreu anteontem
quando seu helicóptero caiu

•durante uma tempestade de
areia ao voltar do Curdistão

¦ para Bagdá. Informou hoje
a rádio de Bagdá — e o Iran
imediatamente afirmou que
o ministro foi assassinado..

A rádio transmitiu umi
comunicação da morte feiti

pelo presidente iraquiani
i Saddam Hussein.
| Khairallah, de 49 anos (
I que a agência de noticiai
; oficial apontou como cunha-
, do e primo de Hussein, era
i também vice"premier" e
! vice-comandanle das For-
i ças Armadas.

A rádio disse que sp
houve um sobrevivente do
desastre, recolhido a CTI de
um hospital. Não deu deta-
lhes sobre o número de mor-
tos nem sobre o tipo de

} helicóptero.
Por sua vez, a rádio ira-1 niana, captada em Atenas,

disse que Khairallah foi
morto. A segunda alta per-
sonalidade iraquiana morta
desde que surgiram notícias
sobre um frustrado golpe
contra Hussein, acrescen-
tou. Apontou como a primei-
ra o general Maher Abdur
Rashid, o general iraquiano
mais concedorado, também
•morto num acidente.

| Palestinos
»[ são feridos
em confronto

Jerusalém (UPI)—Os
conflitos de palestinos com
soldados israelenses no "dia

-de guerra e confronto" na
Faixa de Gaza já causaram
duas mortes e ferimentos
em mais de 130 palestinos,
segundo informações dos

hospitais da região.
A violência causou o

maior número de pessoas fe-
ridas em incidentes na Fai-' za de Gaza desde o começo
dos conflitos palestinos con-

.tra quase 22 anos de ocupa-
• ''ção israelense, na qual 445

palestinos e 16 israelenses''.morreram.

o O Exército israelense- declarou toda a Faixa de Ga-za área militar fechada três
horas após o início dos con-
flitos e proibiu a entrada de
jornalistas na região s: per-
Eovoada. 

Implantou tam-
ém o toque de recolher em

diversas áreas da Faixa de
Gaza, incluindo o campo de
refugiados Nuseirat, onde a
violência teve início.

Pouco depois das ora-
ções muçulmanas matinais
no campo de refugiados, de-
zenas de palestinos, obede-
cendo a uma determinação
da liderança clandestina dos
palestinos, visitaram os tú-
mulos dos mortos durante os
17 meses de violência, levan-
do bandeiras proibidas e gri-tando desafios ao Exército
israelense.

Ocorreram choques vio-
lentos entre os soldados is-
raelenses os
manifestantes, e dois pales-
tinos, um de 35 anos e outro
de 20, foram mortos com ti-
ros na cabeça. Notícias so-
bre os conflitos se
espalharam rapidamente e
deram origem a mais vio-
lência em outros campos e
vilas. Os três principais hos-

§itais 
de Gaza ficaram lota-

os com palestinos feridos e•voluntários que queriam
doar sangue para os feridos.

No final do dia, os hos-
pitais de Gaza informaram
que haviam sido atendidas
97 pessoas feridas com balas
plásticas e 36 com balas de
metal.

Bolívia: dois milhões vão às urnas
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La Paz (AP) — Num ambiente de
tranqüilidade, porém afetados pelas di-
f iculdades econômicas e sociais, dois mi-
lhões de bolivianos irão hoje às urnas,
pela quinta vez em dez anos, para eleger
seu presidente entre nove candidatos.

lal como ocorreu em 1978, quando se
restabeleceu o sistema democrático, os
eleitores estão convencidos de que ne-
nhum dos candidatos alcançará 50%

mais um dos votos, pelo que caberá aoCongresso, cujos 157 membros serão
também eleitos hoje, a eleição dos gover-nantes que assumirão o comando da na-
ção no dia 6 de agosto.

Segundo as pesquisas, os candidatos
com maior opção são o ex-presidente Hu-
go Banzer Suarez, 62 anos, da Ação De-
mocrática Nacionalista (ADN), o

cx-vice presidente Jaime Paz Zamora,
50, do Movimento de Esquerda Itevolu-
cionária (MIR) e o govcrnisla Gonzalo
Sanchez de Lozada, 511, do Movimento
Nacionalista Revolucionário (MNR).

Os três advogam a manutenção do
programa de estabilização econômica
implantado pelo presidente Victor Paz
Estenssoro em agosto de 1985, embora

tornando-o mais flexível para contra ba-
lançar os severos efeitos sociais, inter-
pretando assim, embora com diferentes
matizes cada um, a preocupação da po-
pulação com o programa econômico-
social.

O programa vigente deteve o proces-so hiperinflacionáno que a Bolívia vivia
em 1985, reduzido a tqxa a 20% no ano
passado. Houve, pela primeira vez em

dez anos, um crescimento de 2,8%, maior
que o crescimento vegetativo (2,7) da po-
pulação, estabilizou a paridade cambial
c reduziu praticamente a zero o déficit
fiscal.

Os efeitos sociais foram negativos,
entretanto, o desemprego, segundo dados
oficiais, aumentou para 23% ao
implantar-se o regime de livre con-
tratação.
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Estudantes chineses voltam
abrir mão de exigências

Pequim (AFP)—Os li-
deres estudantis, divididos
a nível tático, concorda-
vatn ontem no ponto essen-
eiul de que sua volta às au-
Ias não significa a renúncia
a suas exigências de demo-
cratizaçfio do regime."Iremos às aulas, m»5
toda noite haverá debates
sobre o futuro do movimen-
to", declarou ontem à AFP
um líder estudantil.

Uma dessas priorida-
des declaradas 6 a escolha
de delegados da União Au-
tônomada Universidade de
Pequim (UAUP), criada
nas últimas três semanas
de agitação.

Os eleitos deverão
impor se como interlocuto-.
res do governo, após ter
conseguido o que chamam
de "apoio da população",
referência à entusiástica
adesão de dezenas de mi-
lhares de pequineses às
manifestações de 27 de

abril e 4 de maio.
Sobre isso, os estudan-

tes notaram a clara mu-
dança de tom do primeiro-
ministro Li Peng, no dis-
curso que fez anteontem,
sexta-feira, para financis-
tas do Banco Asiático de
Desenvolvimento (BAD),
amplamente citado pela
imprensa oficial de ontem.

Adotando, por sua vez,
o tom notadamente mode-
rado, na véspera, do
secretário-geral do Partido
Comunista Chinês, Zhao Zi-
yang, Li destacou que a
calma que reinava após
três semanas de agitação"era o resultado dos esfor-
ços conjugados do governo
e dos estudantes"."As reivindicações dos
estudantes tendentes a pôr
fim a um certo caos reinan-
te na vida econômica do
país, para eliminar a cor-
rupção dentro do partido e
dos órgãos dirigentes, as-

sim como desenvolver a
educação e as ciências
coincidem virtualmente
com os objetivos do gover-
no", afirmou.

Em nenhum momento,
Li reiterou a condição piei-
teada até então pelo gover-
no, segundo a qual o diálo-
go deveria ser estabelecido
obrigatoriamente "através
dos canais oficiais", o'que
implicava a exclusão da
UAUP das negociações.

Apesar da união sagra-
da dos líderes estudantis
sobre a necessidade de
plantear o diálogo sobre a
corrupção, a burocracia ou
a liberdade de imprensa,
subsistiam ontem diver-
gências em relação à estra-
légia futura.

Até tarde da noite de
anteontem, sexta-feira, de
200 a 300 estudantes desfila-
ram em passeata em Beida
— a mais prestigiosa das
universidades chinesas

• i •Trabalhadores reivindicam
Pequim (UPI)—Advo-

gados, jornalistas e traba-
lhadores chineses se apro-
veitaram da brecha aberta
pelos estudantes em três
semanas de manifestações
de rua para censurar o go-
verno pela forma como os
estudantes foram tratados,
exigir liberdade de impren-
sa e falar de suas próprias
dificuldades.

Dirigentes estudantis
afirmaram que 80 por cen-
to dos estudantes da Uni-
versidade de Pequim volta-,
ram às aulas, mas diversos
grupos continuarão se reu-

nindo para superar as di-
vergências sobre o movi-
mento. Algumas lideran-
ças querem continuar as
manifestações até que o go-
verno aceite negociar dire-
tamente com os
estudantes.

Mas, enquanto os estu-
dantes resolvem suas di-
vergências internas, inter-
rompendo as maiores ma-
nifestações antigoverna-
mentais no país nas últi-
mas quatro décadas, traba-
lhadores de diversas cate-
gorias mostram que a insa-

Pelo mundo

tisfação não existe apenas
entre os estudantes. Mais
de 200 jornalistas de órgãos
do governo assinaram um
documento em que contes-
tam a afirmação de um
porta-voz do Estado, de que
há liberdade de imprensa
no país. Eles afirmam que
as notícias dadas sobre o
movimento estudantil fo-
ram manipuladas e não re-
flelem a verdade dos fatos.
Exigem ainda conversa-
ções diretas com funciona-
rios da imprensa e propa-
ganda do Partido Comunis-
ta e do governo.

França — Um incêndio na filial do
jornal "The New York Times" destruiu
vários escritórios, mas não causou qual-
quei- vitima. Investigadores franceses
não descartaram a hipótese de o incên-

- dio, na noite passada, ter tido origem cri-
minosa. Rumores ligaram o incêndio ao
apelo do Irã para que palestinos ataquem
americanos e franceses em represália
contra a violência nos territórios árabes
ocupados.

O fogo começou na cozinha do escri-
tório situado à rua Scribe, por volta das
23h de anteontem, 15 minutos depois que
um dos correspondentes deixou a instala-
ção sem mais ninguém.

Ficaram destruídas a cozinha e a sa-
Ia do correspondente Stever Greenhouse.
Também sofreram muitos danos os es-
critórios do correspondente Youssef
Ibrahimn e do chefe James Markham.
Anteontem Yousef enviou um despacho
sobro o apelo que o dirigente iraniano
Hashemi Rafsanjani fez aos palestinos
para que matem norte-americanos onde
os encontrarem e sua. matéria foi publi-
cada ontem na primeira página do "In-
lernational Herald Tribune'.

México — Um avião fretado com 17
turistas norte-americanos a bordo caiu
na selva mexicana, no Estado de Quinta-
na Roo. Voava do local arqueológico de
Chichen-Itza para a ilha de Cozumel,
quando o piloto informou pelo rádio que
enfrentava problema num motor e, de-

pois, não deu mais sinal de vida. Equipes
de socorro se esforçam para chegar ao
local onde se encontram os restos do
avião.

Colômbia — Três homens dentro de
um automóvel de luxo Mazda, de fabrica-
ção japonesa, abriram fogo contra um
grupo de oito mendigos que dormiam no
passeio público em pleno centro de Cali,
informou a polícia. Quatro mendigos
morreram, dois foram internados com
diversos ferimentos e outros dois escapa-
ram ilesos.

A polícia investiga a nova matança
de mendigos nas ruas de Cali, terceira
maior cidade da Colômbia, situada 280
km a sudoeste de Bogotá, porém até o
momento não conseguiu prender
ninguém.

No hospital estatal onde dois indigen-
tes foram internados, os mendigos se li-
mitaram a informar que eles correm ris-
co de vida.

Líbano — Milícias muçulmanas
apoiadas pela Síria voltaram a bombar-
dear os portos e regiões costeiras sob
controle dos cristãos, que revidaram o
fogo, acabando com o frágil cessar-fogo.
Pelo menos cinco pessoas morreram e
várias ficaram feridas.

Segundo fontes policiais, foram dis-
parados pelo menos 100 foguetes e bom-
bas a partir dos territórios sob controle
dos soldados de Damasco contra a área
do porto de Beirute.
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SINDICAR) DOS BANCÁRIO
ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

DOMINGO - DIA 7 - ÀS 17 HORAS
Convocamos todos os empregados do

Banco do Brasil S.A. para se reunirem em
Assembléia Geral Extraordinária, hoje,
domingo, às 17 horas, na sede do sindi-
cato, para apreciarem a seguinte pauta:

- Dar continuidade ao movimento
grevista e adotar providências para o re-
torno à greve dos que não estão atingidos
pela Medida Provisória número 50.

II - Aprovar a posição do sindicato de
total rejeição à Medida Provisória n.° 50.

Belém (PA), 7 de maio de 1989

A Diretoria
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Iranianos marcham em Teerã, demonstrando apoio aos palestinos

Declarações de Rafsanjani têm
repercussão negativa no mundo

Londres (AFP) — As declarações
do presidente do Parlamento iraniano,
Hodjatoleslam Ali Akbar Hachemi
Rafsanjani, onde incitava os palestinos
a matar cinco ocidentais por cada ára-
be morto na Palestina, foram conside-
rados "totalmente inaceitáveis" pelo
Foreign Office em Londres.

Representam um "novo atentado
iraniano ao direito internacional", afir-
ma um comunicado da chancelaria
britânica, que vai pedir a seus aliados
europeus a adoção de uma resposta co-
mum para enfrentar essa nova amea-
ça. Está declaração, por outra parte,
determinou um novo reforço das me-
didas de segurança no aeroporto lon-
drino de Heathrow.

Mais críticas
A preeminentes palestinos conde-

naram ontem o apelo feito por Hashe-
mi Rafsanjani, o presidente do
Parlamento iraniano, para que fossem
mortos cinco ocidentais por palestino
morto nos territórios ocupados por Is-

rael. Sari Nusseibeh, filósofo e profes-
sbr da Universidade Bir Zjeit, na
Cisjordânia, fechada pelos militares is-
raelenses, dissociou a causa palestinadas declarações de Rafsanjani.

Uma perspectiva
de candidatura

Teerã (AFP) — O radicalismo
revolucionário manifestado em
forma ostensiva, na plenária de
sexta-feira, pelo presidente do
Parlamento iraniano, Hodjatoles-
Iam Ali Akbar Hachemi Rafsanja-
ni, se situa, segundo os
observadores, na perspectiva de
uma eleição presidencial, na qual
ele só poderá ser candidato se se
expressar mais uma vez sem re-
serva a adesão aos princípios"eternos" da revolução islâmica
reafirmados pelo imã Khomeini.

Mais de dois meses depois de

Khomeini recordar que, 
"enquan-

to viver" não se concederia ne-
nhum lugar aos "liberais" e aos
"hipócritas destruidores do islã"
no Irã revolucionário", Hachemi
Rafsanjani retomou por conta pró-
pria os mesmos temas radicais
como o da luta contra o leste e o
este, aproveitando a jornada mun-
dial de Jerusalém para convocar
os palestinos à luta fora dos terri-
tonos ocupados, reativar o terro-
rismo internacional e matar

§essoas 
para levar o Ocidente a

eixar de apoiar Israel.
— Caso se executem cinco

norte-americanos, britânicos ou
franceses para cada palestinomorto nos territórios ocupados, o
Ocidente não poderá se permitir
mais esse tipo de estupidez — en-
sinou o candidato à presidência,lamentando, de forma implícita
que os palestinos tenham renun-
ciado ao terrorismo.

João Paulo II
acaba visita

aos africanos
L i 1 o n g w e, M a 1 a w i

(AP) — O papa João Paulo
II pôs fim ontem a um giro
de nove dias por vários pai-
ses da África com exorta-
ções aos africanos de que
mantenham suas tradições
locais e rejeitem as tenta-
ções da sociedade moder-
na. O papa seguiu para Ro-
ma a bordo de um avião es-
pecial da Alitália após ceie-
brar missa para uns 75.000
fiéis de Lilongwe, a capital
administrativa de Malwi.

Um grupo de guerrei-
ros Impi com peles de leo-
pardo e pequenas lanças
executou números de dan-
ça enquanto o pontífice su-
bia a escada do avião.

A viagem número 41 de
João Paulo II e a quinta do
pontífice ao continente afri-
cano, cobriu um total de
21.700 quilômetros e o levou
de Madagascar até à ilha
francesa de Reunião, no
Oceano Indico, assim como
a Zâmbia e Malawi.

Ao viajar de Reunião à
Zâmbia o papa utilizou pela
primeira vez um avião
Concorde, que o transpor-
tou ao dobro da velocidade
do som. Na homília de sua
última missa, o papa exor-
tou os africanos a não
abandonarem suas raízes."Lhes apresento um desa-
fio", disse o santo padre."O desafio de rejeitar um
modo de vida que não este-
ja de acordo com vossas
melhores tradições locais e
com vossa fé cristã"."Muitos africanos
olham para além da África
em busca da liberdade da
vida moderna. Eu vos peço
que olhem dentro de vocês
mesmos", acrescentou.

Numa cerimônia de
despedida em Blantyre, o
papa manifestou agradeci-
mentos pelas boas-vindas
que lhe foi proporcionada
em Malawi.

Por sua vez, o presi-
dente vitalício Bastings
Kamuzu Banda defendeu o
desempenho de seu gover-
no e a manutenção de laços
diplomáticos formais na
África do Sul.
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DIFERENÇA
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OJbope não considera a participação domiciliar, quandoa audiência registra um índice abaixo 'de 0,5%.
A soma dos índices de participação domiciliar das

emissoras poderá ultrapassar 100%, devido à superposição
de audiência. Isto é, guando existirem domicílios com dois
ou mais televisores sintonizados em canais diferentes.

¦mv m

Fonte: Ibopo — Relatório AIH — Audiência Individual por Horários.
Período: 02/01/89 a 26/02/89.
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AVISOS & EDITAIS
ATENÇÃO: Tratores de Esteira, Veículos

_ ___ g A diversos,Terreno no Centro da Cidade,
Cl laia Motores' Geradores e Sucatas diversas

UlIlHV Local: ALTAMIRA-PA
Av. ALACID NUNES 700, Pátio da Flores-
ta Veículo.
Data: 09.05.89. Hora: 10:00h.
Leiloeiro: Luiz Otávio Campos de Souza

Bens inservíveis da Prefeitura Municipal de Altamira devidamente autorizado pelo
Exmo. Prefeito Municipal e Câmara Municipal, constituídos de:

2 tratores de esteira AD 14 Fiat, 1 AD 14 Fiat, 1 D4 Caterpillar, 1 Fusca 85, 2

Kombis 86, 1 Chevrolet Marajó 84, Chevrolet D 20 88, 1 Ford F-1000 cab. dupla,
1 Motor MWM D 232 V 12, 1 Gerador 110 KVA ADX 40/30, Transformador trifá-

sico Kous 304/15 Sucata de veículos diversos, 1 Terreno na rua Pedro Gomes anti-

ga sede do SMER.

Obs.: Tratores, Veículos e Motores encontram-se em bom estado e fun-
cionando.

Editais com discriminações e informações, na Sede do SMER Altamira fone:
515 1488 e trav. 15 de Agosto 20 s/213, fone: 522-5855 STM-PA.

Visitas: a partir do dia 08.05.89 horário comercial.
Pagamento + Comissão e Despesas no encerramento do leilão.

Portaria da Jucepa 044/89

AGÊNCIA MODELO
1 ILAO

GRANDE ACERVO DE PECAS DO SÉCULO
XVIII E XIX DE FAMÍLIAS DE TRADIÇÃO DO

ESTADO DO PARÁ.

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

DIA U — AS 20:;
NA AV. DOCA DE SOUZA FRANCO

(Esquina da Av. Senador Lemos)

GRANDE LEILÃO
DO

MAGNÍFICO MATERIAL
P/RESTAURANTE E ACOUGUE

(TUDO PERFEITO — POUCO USO)
Leilão dos bens do Restaurante Julinho's Bar e Restaurante e do Açougue da

Doca que fecham sua porta para entrega do prédio.
MAQ. DE AÇAÍ c/bancada c/duas máquinas tudo inox com todos os pertences. AÇOUGUE — MÁQ.

DE SERRAR OSSO marca Dambox tamanho grande - BALANÇA DECIMAL FILIZOLA 200 kg de pare-
de — PICADOR para carne elétrico — ESPOXITOR inox refrigerada p/carne — CEPO de piquiá — Ma-
chadinha — BALANÇA FILIZOLA 15 kg — Serra manual — Ganchos para carne — Balcão em fórmica
- PIA inox c/uma cuba - MESA INOX - Bandeja inox. RESTAURANTE - FOGÕES IND. c/02 e 04
bocaj — Chapas de frituras — COIFA em ferro galvanizado — FRITADEIRA elétrica — Quatro FREEZER
horizontal c/02 e 04 tampas — BALCÃO em fórmica c/gavetas — ARMÁRIO peq. em fórmica — Pratos
inox — Panelas — Liqüidificador — Copos — TOLDO c/armação em ferro medindo 12m x 4m — 70 GRA-
DES do cerveja c/vasilhame — 30 GRADES de refrigerante c/vasilhame — 07 caixas de água mineral
meio litro — 107 CADEIRAS plásticas c/pouco uso — 23 MESAS p/bar ou restaurante c/pouco uso e mui-
tos outros objetos presentes ao leilão.

¦ /<mámm> n.___ / \\MÂm<
ESCRITÓRIO: Rua General Gurjõo. 40, lone: 224-3022

ATENÇÃO: Liquidação, comissão e despesas serão pagas logo após o Leitão. Portaria da Jucepa
n-° 49/89
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PETRÓLEO BRASILEIRO SA.

EDITAL

CONVÊNIO UNICAMP/PETROBRÁS

- MESTRADO EM ENGENHARIA DE PETRÓLEO -

ÁREAS DE ATUAÇÃO
Reservatórios, Perfuração, Produção e Completação.
CORPO DOCENTE
Professores do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Petróleo da UNI-
CAMP, professores estrangeiros visitantes e especialistas de companhias de petró-
leo especialmente convidados.
PROCESSO DE SELEÇÃO

Será realizado, às 08:30 h, do dia 02 de julho de 1989, exame de seleção cons-
tando de prova de conhecimentos técnicos em Matemática, Física, Química, Ter-
modinâmica. Mecânica dos Fluidos, Resistência dos Materiais, Transferência de
Calor e Inglês, nas localidades a serem indicadas no ato da inscrição.
Candidatos- Engenheiros Plenos ou formandos em Engenharia até 01.08.1989.
Inscrição - de 08 de maio a 09 de junho de 1989. Enviar Curriculum Vitae e
Histórico Escolar para a Coordenação do Curso no seguinte endereço:
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
Coordenação da SCPG - Engenharia de Petróleo
Caixa Postal: 6122
Campinas - São Paulo

CEP-13081
Telefone: (0192) 39-4999
Aos candidatos aprovados serão oferecidas Bolsas de Estudo em tempo integral
para freqüentarem o curso de nivelamento intensivo na UNICAMP no período de
01.08.89 a 28.02.90.

CURSO DE MESTRADO
Inicio: 01.03.90 com duração de 19 meses
Aos candidatos aprovados no curso de nivelamento serão concedidas Bolsas de
Estudo em tempo integral.

Marcos Marcelino
& Cia Ltda

EM FASE DE REESTRUTURAÇÃO
DE DIVERSAS ÁREAS, ADMITE:

ADMINISTRADOR DE EMPRESA
com ampla experiência no desenvolvimento de manuais e rotinas administrativas.

PSICÓLOGO/ADMINISTRADOR
DE EMPRESA

com ampla experiência profissional na área de Recursos Humanos a nível executivo.

ENGENHEIRO MECÂNICO
(MOTORES DIESEL)

com experiência mínima de dois anos na função.

GERENTE DE PEÇAS
com experiência comprovada em empresas de grande porte.

MECÂNICOS (motores diesel)
com experiência comprovada na função.

Aos selecionados oferecemos salário compatível com as respectivas funções e benefícios
sociais acima do nível de mercado.

Os interessados devem cnyiar curriculum-vitae completo com pretensões salariais para
íJ-Caixa Postal 1048 - Belém, Pará
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DIA 09 4 AS 20:30 HORAS
NAAV. GENERALÍSSIMO DEODORO - 100

(Entre Bernal do Couto e Oliveira Belo)

GRANDIOSO L
DO

BELO MATERIAL
HOSPITALAR - ODONTOLÓGICO - ESCRITÓRIO

- LANCHONETE. PICK-UP FIAT ANO 86 -
AUTOMÓVEL FIAT 147 ANO 79

CATALOGO: Perfeito MONITOR com CÂMARA DE TV e INTENSIFICADOR de imagem RAIO X
Arquivos em aço c/04 gavetas — PONTER BLUO p/chapa de RAIO X — PRANCHETA p/desenho c/ban-

co rotativo — CADEIRA ODONTOLÓGICA elétrica e hidráulica marca DABI — APARELHO ODONTO-
LÓGICO de RAIO X c/REVELADOR marca SPETO II - APARELHO ODONTOLÓGICO de RAIO X -
ESTUFA ODONTOLÓGICA A.D. — Encubadora marca Fanem — APARELHO DE RAIO X hospitalar

Maça hospitalar — CENTRAL de ar cond. COLDEX 5 TR — SETE APARELHOS DE AR CONDIGO-
NADO ADMIRAL de 10, 12 e 18.000 BTLTs - MÁQ. DE ESCREVER ELÉTRICA OLIVETTE TEKNE 3

MIMEÔGRAFO novo a álcool MEMNO — Máq. calcular Facit — MESA para reunião c/06 cadeiras
Poltronas para escritório — MESAS para escritório c/03 e 06 gavetas — Mesas para máquina de es-

crever — Cadeiras giratórias — Bancos de espera — Estantes abertas em aço — PANTÓGRAFO FUJJI
Mesas de centro — MÁQ. DE ESCREVER Lexon 80 e Remington 100 — COFRE CONFIANÇA duas

portas c/chave e segredo — 15 ARMÁRIOS em aço c/portas e gavetas — 10 ROPEIROS em aço c/uma
porta — KARDEX —-1Ficha rios em aço — Mesa redonda para copa com 04 cadeiras — Estufas para sal-
gadinho — PROSDÓCIMO grande c/duas tampas — Máq. de PIZZA forno elétrico SANDUICHEIRA
simples a gás — Máq. de fazer CAFÉ USTANTÃNEO — Relógios de parede — BALCÃO em fórmica

¦c/2,5m e tomadas — BALCÃO em fórmica tipo caixa c/l m — VENTILADOR de pé Cirrus — Aparelhos
telefone — APARELHOS DE RÁl IO FONIÂ — Aparelho telefone semlioCOBRA-—Raladw.de-coco
ind. Máq. de bater cremoso p/picolé — MÁQ. DE AÇA[ elétrica e cinco motores 3 KVA trifásico c/polia
e muitos outros objetos presentes ao Leilão.
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ESCRITÓRIO Ruo General Gurjão, 40, lone 224-3022

ATENÇÃO: Liquidação, comissão e despesas serão pagas logo após o leilão. Portaria Juceoa n-°
48/89. V

DIA 13 —AS 10 HORAS
NA RUA CRISTÓVÃO COLOMBO — 1005

(Entre Santa Izabel e Juvêncio Sarmento)
ICOARACI

GRANDE LEILÃO
DA

CÂMARA FRIGORÍFICA
(4m x 8m)

2.700 GRADES DE CERVEJA — ALAVADOR PARA CARRO — COBRE — COMPRESSOR P/RE-
FRIGERAÇÃO — FERRAMENTAS — APARELHO PARA TESTE — PEÇAS P/CARRO NOVAS E USA-
DAS — BOMBAS D'ÁGUA — FILTRO PARA PISCINA — BIGORNA — LATO ES E GALÕES DE
TINTA — ETIQUETADORA — COPIADORA — CARIMBADORA — MESAS DE FERRO, etc.
CATALOGO: Confortável e perfeita CÂMARA FRIGORÍFICA medindo 4x8x3m com duas di-
visões — COMPRESSOR PARA FRIGORÍFICO conjugado de cinco - 2.700 GRADES PLÁS-
TICAS c/vasilhame de cerveja — Aparelho de teste para refrigeração — 110 GRADES
PLÁSTICAS c/vasilhame de cerpihha — Aparelho de oxigênio — Grande quantidade de CO-
BRE — CAIXAS DE FERRAMENTAS c/e sem uso — Jogos de chaves americana — LARGA-
DOR BELZERITMA — Bicos para corte — GARRAFA DE GÁS p/refrigeração — BIGORNA

Bomba d'água KING — FILTRO P/PISCINA — Compressores para ar condicionado — Eti-
quetadora — Copiador — Carimbadora manual — Tarrachas de 04 polegadas — Correias
para carro — Refletores para poste — Radiadores diversos — APARELHO P/TESTE p/instala-
ção de veículos — Palhetas para refrigeração diversos tipos — BOMBA D'ÁGUA injetora —
BOMBA para poço manual — GALÕES DE TINTA coral - LATÕES DE TINTA Industrial -
APARELHO DE TESTE para induzidos p/veículo — Bico para oxigênio — Carrinhos de mão
em ferro no estado — Grande quantidade de CONDENSADORES p/ar refrigerado — Calcu-
ladoras — Maq. para xerox no estado — ELEVADOR P/CARRO 15 ton — Garrafa para gásCantoneiras de ferro — FILTRO de div. qualidades sem uso —,cufca de F 7000 — DESCAR-
GAS completas p/mercedes — Balão de ar p/FORD — Setor hidráulico p/chevrolet — Rodas
de Monza — Molas p/ford — Máscaras p/F 100 — Fogão c/2,4 e 6 bocas — Cordas — Chave
torquimetro — Máscara para mércedes — Tanque para combustível — Embreaqens para mer-
cedes, ford e chevrolet sem uso — Maq. de lavar roupa — Balanço — Fogão delerro — Mesas
de ferro para oficina — GANGORRA de ferro — Rolo de fórmica e muitos outros objetos pre-sentes ao leilão.
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ESCRITÓRIO: Rua General Gurjão — 40 — Fone: 224-3022
ATENÇÃO:Liquidação, comissão e despesas será paga obriqatoriamente loqo após o leilão
Portaria da Jucepa n? 47/89 ...

AOS (AS) PROFESSORES (AS)
da Rede Oficial de Ensino
A EDITORA DO BRASIL S/A, vem mantondo uma TABE-

LA de PREÇOS DE LIVROS DIDÁTICOS de Io Grau, dosdo

Dez/88, com preços quo variam de NCzS 1,00 o no máximo

NCzS 3,00, possibilitando aos alunos da rede oficial de en-

sino a aquisição dos livros indicados sem onerar o orçamen-
to familiar.

Compareçam ao nosso Dept° de Propaganda, à Rua

João Diogo 266 (ao lado Corpo de Bombeiros). Tel. 223.5081

p/escolher o seu manual e comprovar nossos preços.

SOMOS UMA ORGANIZAÇÃO A SERVIÇO DOS EDUCADORES.

CONCURSO DE ADMISSÃO À ESCOLA DE
ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA (EEAR)

A Primeira Seção do Estado-Maior do I COMAR, avi-
sa aos candidatos inscritos no Concurso de Admissão à
Escola de Especialistas de Aeronáutica, que a concentra-

ção e as provas serão realizadas no Estádio Estadual Ala-
cid Nunes "MANGUEIRÃO", na Rodovia Augusto
Montenegro S/N, obedecendo ao calendário abaixo:

EXAME
Concentração Inicial
Matemática
Português
Ciências

DATA
09 Mai 89
10 Mai 89
11 Mai 89
12 Mai 89

HORA
09OOhs
0900hs
0900hs
0900hs

Os candidatos deverão estar no local das provas com
uma hora de antecedência, munidos da Ficha de Inseri-

ção e comprovante da taxa de pagamento.

(a) LUIZ FERNANDO GOUVEIA LIMEIRA - Maj Av
Chefe do A-l

LFGL/JTFB

ETN
EMPRESA TÉCNICA NACIONAL S.A.

aluando nas áreas Metalúrgica, de Equipamentos
Industriais e de Estruturas Metálicas

PROCURA PARA ADMISSÃO IMEDIATA

DE VENDAS
PARA ESTRUTURAS

METÁLICAS
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 veículo próprio.

É desejável o conhecimento do mercado a nível de
Norte e Nordeste.
Dinamismo e bom relacionamento pessoal com
construtoras e grandes Empresas na região.

A Empresa oferece:
Remuneração e benefícios condizentes com o cargo.

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

¦¦»¦¦¦¦¦¦¦
JUÍZO DE DIREITO DA 15.° VARA

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL,
MUNICIPAL E AUTARQUIAS
CARTÓRIO DO 15.° OFÍCIO

ESCRIVA: ANA MARIA MELO CASTELO
BRANCO DE CARVALHO

EDITAL DE PRAÇA
A Dra SIDNEY FLORACY SILVA FONSECA, Juíza de Di-
reito da 15? Vara-Fazenda Pública Estadual, Municipal
e Autarquias da Comarca de Belém, Estado do Pará, na
forma da Lei,

FAZ SABER aos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, aue no dia 25-MAIO-89, às 11 horas,
na sede deste Juízo, Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
Praça Felipe Patroni s/n.°, 3? andar, o Porteiro dos auditórios
levará à Praça o bem penhorado na EXECUÇÃO que o BAN-
CO DO ESTADO DO PARÁ S/A move contra EXPORTADO-
RA E IMPORTADORA SÃO MIGUEL LTDA e EDIVALDO
MARQUES PARAGUASSÚ, Processo n.° 40/88, que se pro-
cessa neste Juízo, constante de: Uma gleba de terra com 4.356
ha., (terreno rural), denominada de "RETIRO PRIMAVERA",
e sendo parte destacada da antiga fazenda Jaguárary, con-
tendo os seguintes limites e confrontações: frente, com a mar-
gem esquerda do rio Itapecurú, afluente no rio Acará, lado
esquerdo, com terras de Francisco Cardoso Vinagre, lado di-
reito, com a fazenda Santa Maria, e.fundos com remanecen-
tes da fazenda Jaguárary. Gleba esta adquirida através de
Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no Lv., 32, Fls.,
154 a 155v°, em 18/05/1987, no Cartório do Único Ofício
do Acará-Pa, e registrada no Cartório de Imóveis do 1 ? Ofí-
cio da cidade do Acará-Pa, no lv., 2-C, Fls., 320, sob o n°
2654-R-01, em 18/05/1987. O lote de terra acima descrito
encontra-se situado na cidade do Acará-Pa, e seu acesso é
por via navegável, sendo o mesmo plano e seco, servindo para
pecuária, exploração de madeira, plantação de diversas cul-
turas, pois sua terra é fértil, etc. O mesmo possui ainda uma
(1) casa (benfeitoria) que se encontra em mau estado, benfei-
toria esta em madeira e coberta com telhas de barro comum,
avaliado em NCzS 35.000,00 (trinta e cinco mil cruzados no-
vos), preço que será levado à Praça para serem arremata-
dos por quem maior lance oferecer acima da avaliação, sendo
a venda feita à vista ou com três dias mediante fiador idô-
neo. Caso não haja licitante na primeira Praça, fica designa-
da a data de 07-JUNHO-89, no meyno local e horas acima
designadas para a segunda praça, quando o bem será ven-
dido a quem mais der. O arrematante, além do preço da ar-
rematação pagará as comissões da escrivã, porteiro dos
auditórios e a carta de arrematação. Ficam os executados,
caso não sejam encontrados para a intimação pessoal, inti-
mados por este meio das datas designadas para as Praças
e seus atos subseqüentes. E, para que não aleguem ignorân-
cia de futuro, expedi este e outros iguais que serão publica-
dos na forma da lei e afixados no lugar do costume. Dado
e passado nesta Cidade de Belém, Pará, aos vinte e seis dias
do mês de abril do ano de mil novecentos e oitenta e nove.
Eu, Ana Maria Melo Castelo Branco de Carvalho. Escrivã dó
Cartório do 15.° Ofício-Fazenda Pública Estadual, Municipal
e Autarquias, subscrevo.

Dra. Sidney Floracy Silva Fonseca, Juíza de Direito da
15° Vara-Fazenda 15.° Vara.

10 — QUARTA — FEIRA — 10
ÀS 9,30 HORAS

LEILÃO
SUCATA DE FERRO — MÓVEIS — MATERIAIS Dl VER-

SOS — MAQUINAS EM GERAL
Ã 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 - GELA-
DEIRAS - BEBEDOUROS - APARELHOS DE AR CONDICIONADO - EX-
TINTORES - ARQUIVOS DE AÇO - MÁQUINAS DE ESCREVER E CALCULAR

RELÓGIOS DE PONTO - VÁLVULAS GAVETA DE 6" - 10.200 Kg DE CLO-
RETO DE SÓDIO - 200 KG DE MAGNUS - 173 kg BICROMATO DE SÓDIO

290 kg SUCATA DE ALUMÍNIO - 10 TONELADAS DE FERRO - 14.50 kg
DE PAPEL

Apregoará o leiloeiro ELZEMANN NEVES
da preferida

AGÊNCIA NEVES
Rua Mel. Barata n-° 513 — fone 223-0440

No local SINAL DE 20% MAIS A COMISSÃO DO LEILOEI-
RO - LICENÇA JUCEPA N°

11 —QUINTA-FEIRA— 11
ÀS 10:30 HORAS

LEILÃO
TRATOR ANFÍBIO COM MOTOR AGRALE-MÓVEIS Dl-

VERSOS — MATERIAIS. A SUB ESTAÇÃO DA ELETRONOR-
TE EM VILA DO CONDE — Barcarena

TRATOR ANFÍBIO TIPO CARABÃO COM MOTOR AGRALE
M790 - 300 CABOS P/PARA RAIO - ARQUIVOS DE ACO -
GUARDA-ROUPAS - CALANDRA - APRELHOS TELEFÔNICOS
- REFLETORES DE PRANCHETA - MESAS E CARTEIRAS DIVER-
SAS - CADEIRAS CÔMODAS - CONDICIONADORES DE AR -
CAMAS DE CASAL E DE SOLTEIRO - RELÓGIO DE VIGIA - MÁ-
QUINAS DE CALCULAR E VÁRIOS OUTROS MATERIAIS.

Apregoara o leiloeiro ELZEMANN NEVES da preferida

AGÊNCIA NEVES
Rua Mel. Barala n° 513 — fone 223-0440

NO LOCAL SINAL DE 20% MAIS A COMISSÃO DO LEILOEI-
RO LICENÇA JUCEPA PORTARIA N°

Lj'•'\ \

CLASSIFICADOS DE

OUBiRM.
Fone: 222-0133

I

•-,«. -.. «¦*»_



»»y~_y» wpi f^w«M««»y#ei^.*fctiyw.^e^.:,ayi4J-H»_^_- •.-^»^^^^_^';i^-tóiv_.^fVi^,^i._; ^

Belém, domingo, 7 de maio de 1989 O LIBERAL 31

AVISOS & EDITAIS
I, I II

SERPRO
SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

j AVISO DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO
Chamamos a atenção das pessoas físicas e jurídi-

càs interessadas, que no dia 15 de maio de 1989, às
15:00 horas, na Av. Perimetral, 2010 — Terra Firme,
nò Setor de Apoio Administrativo — SETAP, da Se-

qunda Unidade Regional de Operações do Serviço Fe-
deral de Processamento de Dados — SERPRO, serão
recebidas as Propostas para Alienação no estado em

que se encontra, o veículo abaixo discriminado:
MARCA; TIPO: PLACA: MOD: COR: ANO FAB: COMI.
VOLKSWAGEN KOMBI AL-9656 85 AZUL 84 ÁLCOOL

I O Edital completo e demais informações, poderão
ser obtidas no endereço acima mencionado com o sr.
NAZARENO COSTA, no período de 08 a 15/05/89,
nos horários de 08:00 às 11:30 h, e 14:00 às 15:00 h.
Belém, 07 de maio de 1989.

Empresa vinculada ao Ministério da Fazenda

30/5 TERÇA-FEIRA
15:00 HORAS

LEILÃO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Praça Brasil -
Trav. D. Pedro, 750
Bons apanhados pelai
JCJi. BELÉM a ABAE-
TETUBA

Tormlnal telefônico
225-04.19 - Bolóm
Terminal telefônico
787-12.25 - Tucuruí
Terreno urbano 18x80
contendo casa construída em
madeiras de lei, no município
de Tucuruf.
Terreno 9x30 lendo edifica-
do casa em alvenaria na Vila
dos Cabanos - Bairro Laranjal
- Barcarena.
Terreno urbano 3 Ha. com
casa dois pavtmenlos construí-
da em madeira de lei e dois
barracões, 1 de 25x12 e outro
de 15x30 no município de
Abaetetuba.

Diversas máquinas
para indústria madolrol-
ra, etc.

Leiloeiro autorizado
Alceblades Gama de Moraes
Informações pelos fones
222-3414 e 223-5831

Belém - Pará

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
COMANDO GERAL DO PESSOAL

DIRETORIA DE INTENDÊNCIA
SUBDIRETORIA DE ORCAMENTACÃO E

PAGAMENTO DE PESSOAL'
COMUNICADO

Considerando a greve do Banco do Brasil e
Caixa Econômica Federal, a Subdiretoria de Or-
çamentação e Pagamento de Pessoal, órgão res-
ponsável pelo pagamento do pessoal do
Ministério da Aeronáutica, comunica aos corren-
tistas destes Bancos, que serão efetuados os seus
pagamentos relativo ao mês de abril/89, pelas
Agências do: Bradesco, Banespa e Banco Real,
na data prevista no calendário do Ministério da
Aeronáutica.

O interessado em saber qual a Agência em

que está depositado o seu pagamento, deverá en-
trar em contato com a Organização Militar a que
está vinculado, no(s) seguinte(s) telefone(s);
COMAR1 - (091)-231-1044

ENGENHEIRO
MECÂNICO ATLANTIC

Para dirigir nossa base de combustíveis nesta
cidade, buscamos profissional com
experiência mínima de cinco anos em
supervisão de produção, obras e/ou
montagens.

O cargo exige do ocupante conhecimentos e
vivência de atividades administrativas, além
de competente relacionamento interpessoal

O escolhido receberá treinamento, participará
de amplo programa de benefícios, integrará
processo de desenvolvimento profissional, com
remuneração estimulante.

Enviar Curriculum Vitae com pretensão
salarial e foto recente, para Caixa Postal
191 — Recife — PE.

CLUBE DOS
EMPREGADOS
DA TELEPARÁ

CGC N. .4.142.1B8/0001-63 ______¦_____

TELECLUBE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores associados do Clu-
be dos Empregados da TELEEARÁ — TELECLUBE, pa-
ra se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e
Extraordinária, a se realizarem cumulativamente, à Tv.
Dr, Moraes, 121, nesta capital, (dependência do Res-
taurante da TELEPARÁ), no dia 17 de maio de 1989,
como segue:

Abertura e instalação da Assembléia Geral Ordi-
nária e Extraordinária, às 07:30 horas em primeira
convocação e às 08:00 horas em segunda convocação,
para eleição da Diretoria Executiva, mediante votação
por escrutínio secreto a encerrar-se às 17:00 horas e,
deliberar sobre as seguintes matérias a serem aprecia-
das às 18:30 horas:

a) Anulação da A.G.O. realizada em 14.04.89.
b) Deliberar sobre as Contas, o Balanço, a De-

monstração do resultado dos exercícios de 1987 e 1988
e o Relatório da Diretoria Executiva.

c) Eleger o Conselho de Administração e um mem-
bro do Conselho Fiscal.

dj Adoção de medidas administrativas para os im-
plicaaos em prejuízos causados ao TELECLUBE.

e) O que ocorrer.
Notas: 1). Os documentos relativos ao item "b"

deste Edital, encontram-se à disposição dos senhores
associados na sede administrativa do TELECLUBE —
sito à Av. Presidente Vargas, n° 620, Edifício Pieda-
de, Sala 205 — Belém-Pará.

2. A Assembléia ficará reunida em caráter perma-
nente até o final do processo elei'oral.

a) Conselho de Administração

:¦-:-:¦:¦'¦:¦:¦:¦"¦¦-:¦¦¦:¦:•:

DIA 08 AS 20:30 HORAS
NA RUA BOAVENTURA DA SILVA — 1056

NOBRE LEILÃO
DO

MOBILIÁRIO
COZINHA KITCHEN — TELAS ASSINADAS — RELÓGIO CARRILHÃO — LUSTRES EM

CRISTAL — COFRE — GELADEIRA — FREEZER - MÃQ. IBM C/ESFERA — APARELHO
P/JANTAR, CHÁ E CAFÉ — SERVIÇO P/VINHO, ÁGUA, CERVEJA, WHISK — APARELHOS
DE AR CONDICIONADO — SERVIÇO P/CHÁ E CAFÉ — FAQUEIROS — MIUDEZAS EM GE-
RAL — BAIXELAS E TRAVESSAS INOX — BANDEJA EM PRATA — TAPETE EM LÃ DE CAR-
NEIRO — MIUDEZAS DIVERSAS etc.

Residência de conceituada família que se transfere para o Sul do País.
I CATÁLOGO: Confortável cozinha Kitchen completa, c/nove armários e divisões — Belo LUSTRE em cristal com seis lâmpadas
\- TELAS Rio Antigo A.M. Guimarães — Travessa p/peixe — Bandeja em Prata — Aquecedor elétrico p/pão — Lindo ABÁT-JOUR
pm laça e metal — Espelhos grandes — Travessas inox — BAIXELAS inox c/8 e 10 peças — FAQUEIRO inox c/estoio de madeira
É/101 peças — Conj. p/mantimentos inox — Serviço p/chá e café em baquelite — Panela de pressão Marmicoc — Ventilador p/ci-ma de mesa - RELÓGIO CARRILHÃO - Confortável CONJ. ESTOFADO c/três módulos — Cofre c/duas portas — APARELHOS
DE AR COND. Cônsul e Admirai — ARMÁRIO em cerejeira c/12 portas — TELAS ASSINADAS por Eloy Silva, Bi Souza, Hnam
jKim, K. Mink, Jacira, Carlos Damasceno — Coleção Mille Junte — Porta tira gosto — Porta cartões em prata — Cestas em prata8- CONSOLE c/espelho e mármore — Três sofás p/dois lugares — Conjunto de MESINHAS trabalhado — MÁQ. IBM c/esferaServiço em cristal p/áçjua, whisk, vinho, licor, cerveja c/81 peças — Multichef Arno — Poncheira emarílico — Cinzeiro em cristalGalheteiro — Geladeira BRASTEMP — FREEZER c/tampa — Aparelho p/sanduíche — Forno de micro ondas — Buffet, Conso-
Io, Estante, Mesinha, Carro Bar em CANA DA ÍNDIA — Ceia em louça — COLCHÃO ORTOPÉDICO p/casal — Bombonieri
.Piramedi em metal - Tulipas gravadas - Cinzeiros — TELEVISÃO SHARP controle remoto — FORNO AMERICANO elétrico
sem uso — Churrasqueira — Galheteiro — RELÓGIO antigo estilo 8 — Faaueiro p/diário no estojo sem uso — Bandeja p/peixe'— Serviço p/whisk — Tulipas e copos p/cerveja — Panela de pressão — Balde de gelo — Tigelas — Bules e leiteiras inox —Tonei
p/açmardente — Máq. escrever Tekne 3 Olivetti — Garrafas térmicas — conjunto p/pátio 5 peças — Conjunto de mesas Tubolar
.envidraçados — Xícaras — Panelão — Moringas — Tapete — Cachepot e muitos outros objetos presentes ao leilão.

/mú ipXfiO® n
__ãS6 wuco

E»critório: Rua Gonaral Gurjâo, 40 Fon«: 224-3022
ATENÇÃO: Liquidação, comissão e despesas serão pagas logo após o leilão. Portaria Jucepa 47/89

Obs: ESTE LEILÃO FOI TRANSFERIDO DEVIDO O MAU TEMPO

Imprensa brasileira será o
tema do debate na Câmara
De 23 a 26 de maio, a imprensa bra-

sileira estará reunida em Brasília, no
auditório Nereu Ramos da Câmara dos
Deputados, por ocasião do VI ENAI —
Encontro Nacional das Associações de
Imprensa — e do Terceiro Ciclo de Con-
íerências sobre a Imprensa Brasileira,
para debater importantes temas rela-
cionados com as atividades empresa-
riais e profissionais da área de'comunicação.

O evento, promovido pela AIDF —
Associação da Imprensa do Distrito Fe-
deral e com a supervisão da Faibra —
Federação das Associações de Impren-
sa do Brasil, conta com o apoio cio go-
Iverno do Distrito Federal, Companhia
Iochpe, Tenpo S/A, Petrobrás, General
Motors do Brasil, Banco de Brasília,
Caixa Econômica Federal, Banco do
Brasil, VASP, Maison Forestier, Fede-
ração do Comércio do DF, Sindicato de
Hotéis de Brasília, Nashua e Mídia Dis-
tribuidora de Jornais, além de outras
empresas. Terá como conferencistas,
entre outros, Jourdan Amora, presidên-

te da Abrajori — Associação BrasileP
ra dos Jornais do Interior; Antônio
Abelin, superintendente da Abert — As-
sociação Brasileira de Emissoras de
Rádio e Televisão; Alfredo Obliziner,
assessor chefe da Assessoria de Divul-
gação e Relações Públicas da Câmara
dos Deputados; Carlos Chagas, analista
político da Rede Manchete: Oliveira
Bastos, diretor do "BSB Brasil"; Edgar
Lisboa, diretor executivo da ANJ — As-
sociação Nacional de Jornais; Amau-
ri Marchese, presidente da Aberj —
Associação Brasileira de Comunicação
Empresarial; Murilo de Aragão, dire-
tor executivo da ANER — Associação
Nacional de Editores de Revistas; Ga-
briel Priolli, diretor editorial da revis-
ta "Imprensa"; Wilson Moherdaui,
editor-cnefe do jornal "Informática Ho-
je"; Leila Miccolis, autora do departa-
mento de telenovelas da Rede
Manchete; Antônio Gonzales, presidên-te em exercício da Associação Riogran-
dense de Imprensa e Eraldo Trindade,
deputado federal membro da Comissão

de Comunicação da Câmara Federal e
presidente da Faibra, estarão abordan-
do temas como "A imprensa interiora-
na", "A radiodifusão brasileira no
contexto político atual", "O papel da im-
prensa escrita diária", "O relaciona-
mento das assessorias de imprensa
para com os veículos de comunicação"''A ética nos meios de comunicação , "A
empresa jornalística na conjuntura
atual", "A imprensa alternativa e inde-
pendente", "A informatização da im-
prensa brasileira" "A liberdade de
imprensa na sociedade atual", "0 rela-
cionamento agências de propaganda x
veículos" e outros interessantes temas
serão analisados e debatidos por em-
presários e diretores de veículos de co-
municação, jornalistas, radialistas,
publicitários, assessores de imprensa
e professores de comunicação social.

Informações e inscrições poderão
ser obtidas na AIDF pelos telefones
(061) 321.7453 e 226.9303, pelo telex
61.2682 ou pela Caixa Postal 04-0011 -
CEP 70312 - Brasília-DF.

A verdadeira beleza
"Um coração alegre afor-

moseia o rosto (PV.
15:13)"

Sabemos todos que a be-
leza interior do ser humano
tem primazia, na sua impor-
tflncia, evidência e intensi-
dade, sobre a beleza física,
exterior. Os sentimentos que
povoam o nosso coração, di-
rigem nossos passos, atos e
palavras, mostrando como
realmente somos.

Dai a importância des-
ses sentimentos na delinea-
ção do caráter e
personalidade de cada um.
Todos admiramos o "belo";
todos desejamos a beleza;
todos ansiámos pela fórmu-
Ia mágica que possa trans-
mudar o feio no bonito. Mas
que fórmula? Onde compra-
Ia? Como ter acesso a tão
ansiado tesouro?... Ela exis-
te! Nada custa e é inteira e
livremente acessível.

O segredo da verdadei-
ra beleza é a alegria! e a
alegria é Crirto Jesus! Pri-

Armazém para
50 mil t de

grãos em MT
Campo Grande (Radio-

brás) — Com a presença do
presidente do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento
Econômico e Social
(BNDES), Márcio Fortes e
do governador do Mato
Grosso do Sul, Marcelo Mi-
randa, foi inaugurado ontem
em Dourados, à 220 quilôme-tros de Campo Grande, um
armazém com capacidade
para estocar 50 mil tonela-
das de grãos. Para o gover-
nador Marcelo Miranda,
essa inauguração, faz parte
de um total de 22 novos ar-
mazéns, que estão sendo
construídos no Estado, com
recursos do BNDES, dos
quais, cinco já se encontram
em plena atividade Marce-
Io Miranda informou ainda,
que o Estado passa a ter
uma capacidade estatística
de mais de 700 770 mil tone-
ladas, diminuindo sensível-
mente o déficit no setor de
armazenagem. O governa-
dor confirmou, também,
que Mato Grosso do Sul ob-
teve novo recorde na produ-
ção de grãos e que a safra
88/89, apresenta uma colhei-
ta de 4,2 milhões de to-

, neladas.

Cartógrafos
reunirão em
Porto Alegre

Porto Alegre (Radio-
brás) — No período de 21 a
26 deste mês, será realizado
em Gramado, a 130 quilôme-
tros de Porto Alegre, o XIV
Congresso Brasileiro de
Cartografia. Durante o en-
contro, cerca de 800 profis-
sionais ligados à cartogra-
fia, geodesia, fotogrametria,
sensoriamento remoto, topo-
grafia e demais ciências
afins debaterão entre outros,
os avanços na área de sen-
soriamento remoto e as atri-
buições e limites dos pro-
fissionais que atuam nessas
diversas áreas.

Segundo informou o di-
retor-geral do Congresso, en-
genheiro Sérgio Gilberto
Bottini, durante os trabalhos
será dada ênfase especial ao
uso da cartografia para pia-
nejamento municipal. Para
tanto foram convidados pro-
fissionais ligados às princi-
pais secretarias do Planeja-
mento municipal do país.
Outro tema que merecerá
destaque, de acordo com
Bottini, será o sensoriamen-
to remoto.

Pr. Jeronymo Filho
meiro por nos dar vida
abundante (JO. 10:10) — vi-
da material, intelectual e es-
piritual. Segundo porque
sara todas as nossas enfer-
midades, como Médico dos
médicos (SI 103:3-b). Ele eu-
ral Terceiro — transforma e
regenera atitudes e condu-
tas como o fez com Simão
Pedro, Saulo de Tarso, Ma-
ria Madalena, Zaqueu e tan-
tos outros. (Para minha
alegria tomei conhecimento
extra oficialmente que Eri-
van — o seqüestrador sobre-
vivente, converteu-se ao
Senhor Jesus no último dia
24. Aleluia!). Só Jesus pode
mudar alguém assim e o
Apóstolo Paulo (ex-Saulo) é
quem testemunha: "E as-
sim se alguém está em Cris-
to é Nova Criatura; as
cousas velhas já passaram
e nele tudo se faz novo" (II
Co 5:15). Quarto — pelo Seu
Reino em nós que não é co-
mida nem bebida mas paz,
Justiça e Regozijo no Espí-

rito Santo iKrri 14:17),
Quem tem .Jesus tem vi-

da! É preciso estar vivo pa-
ra sentir alegria de viver. O
doente não pode alegrar-se
mas o são o faz. Quem viveu
a desgraça da vida e expc-
rimentou em Josus uma to-
tal transformação para
melhor, somente pode e de-
ve ser alegre. O desfrutar a
Paz, Ser alcançado pela real
Justiça e o regozijo pelo Es-
pírito Santo e muito mais
que alegria; é gozo tri-
plicado.

Jesus no coração afor-
moseia qualquer rosto; dul-
cifica todas as palavras,
enobrece todo e qualquer
gesto.

Abra agora o seu cora-
ção para Ele. Nunca mais o
feio terá domínio ou qual-
quer influência sobre a ver-
dadeira beleza que nascerá
em você e encantará o
mundo.

Seja feliz e belo com
Jesus!

Saudade
O tempo passa no cor-

rer vertiginoso das horas, e
a saudade permanece inal-
terável, derramando em vol-
ta de si a olência de algo que
não consegue morrer ante
as intempéries da vida.
Descerram-se as cortinas do
porvir, e um raio de sol pro-
cura irradiar a sua luz por
entre a folhagem densa da
saudade, mas o seu fulgor é
fraco, bruxoleante como a
chama de um círio, prestes
a apagar-se ante o sopro da
brisa.

Homenagear os mortos,
com monumentos à sua me-

Maria Emília Sobral
mória, é palavra sem ex-
pressão, na frieza do
mármore ou do bronze. É
um preconceito social, erigi-
do mas à vaidade de que o
amor aos que partiram.
Honrar a memória de nos-;
sos antepassados é seguir-
lhe os exemplos, se de fato
suas vidas foram espelhos
cristalinos de luz, verdade e
justiça. Colocar sobre os
seus túmulos a flor da sau-
dade, é um gesto delicado de
carinho, quando essa flor for
orvalhada pela lágrima de
uma lembrança feliz que fL-
cou, de suas mensagens efê-
meras entre nós. Vida:

como poderemos interpre-
tar o suceder do tempo, nas
facetas variáveis que nos ar-
rastam no bailado das
horas.

Tudo desaparece, me-
nos a saudade, que impres-
sa no íntimo da alma,
parece ofertar-nos um ramo
de merencóreas violetas co-
lhidas nos aveludados jar-
dins da lembrança, em
tarde crepuscular, sob os
raios amortecidos do sol,
que se despede do dia, ante
as sombras da noite próxi-
ma, envolvida no manto pra-
teado do luar.

Os amigos da excursão
Antônio Farias Coelho

i
0 homem sempre seguro,
0 nosso volante motorista
Vai ter todo o direito
De participar da lista.

II
Aida, a "guia" bonita.
Aida nos entende, não falha.
Aida, gostei de você.
Segredo, não espalha.

III
0 nosso fotógrafo Júlio
Fotografa a excursão,
Tira retrato de todos
De dia e na escuridão.

IV
Joaquim Marques dos Reis
Quando fala, ele canta
Para aturar o comendador
A Ceei é uma santa.

0 simpático Alberto Vieira,
Sua bonita esposa Hilda,
Um casal de apaixonados
Assim faz valer a vida.

VI
Oswaldo e Maria Socorro

0 namoro do momento,
Já estão falando, até,
Que acabará em casamento

VII
0 Pinga que não é da pinga
Parecia autêntico turista
Usando suspensório na calça,
Mais parecia um estadista.

VIII
0 Miguel com sua Aida
Sua filha, bela Rainha,
Um par de namorados,
Um casal de andorinha.

IX
A mascote Bernadete,
Bonitinha e inteligente,
Assim eu a defino
Alegria da gente

0 Companheiro do Amazonas
Seu nome é Campeão.
Ele nasceu em Portugal,
Amazonense de coração

XI
Armindo é Lusitano,
Nasceu em Castelo Branco.
Um homem muito rico

Tem escudos até no Banco.

XII
A senhora Lucília,
Que trabalha no consulado,
É emotiva e delicada.
Ganha dólar, não em cruzado.

XIII
Luiza, mãe da Emília,
Uma senhora falante,
Está sempre alegre,
Tem um andar elegante.

XIV
Simpáticas, Ondina e Maria José,
As inseparáveis companheiras
São tão amigas,
Tagarelam nas cadeiras.

XV
Luiza, Edna, Emilia, Paula
São tantas as beldades.
Nos seus olhares eu noto,
Dos namorados, as saudades.

XVI
Senhora Jaci, nossa matriarca,
Quando voltarmos a Belém
Yamos todos dizer em coro
Jaci, nós te queremos bem...

Sinfônica abre encontro
sobre indústria gráfica

A abertura solene do 4? Congresso
Mundial da Indústria Gráfica acontece-
rá amanhã, as 20 horas, no salão Dom Pe-
dro I, no centro de convenções do Hotel
Nacional Rio. Depois da apresentação da
sinfônica brasileira para mais de mil con-
gressistas e convidados, personalidades
ilustres brasileiras e internacionais do
mundo gráfico — Victor Civita (presidên-
te da Editora Abril), Kazuo Suzuki (pre-
sidente da Federação Japonesa da
Indústria Gráfica do Japão), Belisário
Betancur (ex-presidente da República da
Colômbia), Marcello Alencar (prefeito do
Estado do Rio de Janeiro) e Wellington
Moreira Franco (governador do Estado
do Rio de Janeiro) — proferirão discur-
sos sobre o setor.

Representantes de mais de 40 países
(Alemanha, França, Itália, Japão, China,
índia, Estados Unidos, Argentina, Colôm-
bia, Peru etc) estarão presentes ao even-
to. Como objetivo principal desses três
dias de trabalho, a troca de informações
a nível tecnológico, administrativo, além
da discussão das relações capital x
trabalho.

Discurso do sr. Max Schrappe, presi-
dente da Abigraf — Associação Brasilei-
ra da Indústria Gráfica, promotora do IV
Congresso Mundial da Indústria Gráfica.

È com imenso prazer que, em nome
de todos os gráficos do país, damos as
boas-vindas a todos os senhores. A pre-
paração de um evento da grandeza do
nosso já tradicional congresso mundial
da indústria gráfica, é uma tarefa que
exige esforço, dedicação e coragem.
Além desses ingredientes necessários a
qualquer tarefa, a qualquer produção so-
ciai, e necessário colaboração e apoio de

todos os envolvidos. Nesse sentido, é im-
portante destacar o grande apoio e a
união que existiu entre a comissão inter-
nacional e os homens que no Brasil tan-
to se aplicaram para tornar esse evento
um grande acontecimento.

Nesses meses de empenho, prepara-
ção e trabalho conseguimos de forma cia-
ra entender a importância que uma
reunião como essa tem para todos nós. A
presença de participantes de vários pai-
ses. E é claro que vivemos realidades não
são totalmente desvinculadas de uma ba-
se geral, constituída por aquilo que tem, --.
como semelhante, a indústria gráfica.

Todos nós, em maior ou menor grau,
temos dificuldades, já resolvidas ou a re-
solver, com fornecedores de nossas
matérias-primas. Todos nós temos difi-
culdades com o nível de tecnologia que
usamos em nossas empresas. Com toda
certeza, sentimos a necessidade de for-
mação de mão-de-obra. Todos nós senti-
mos dificuldades de mercado, e, como
empresários, temos sempre de estar
atentos as novas necessidades e oportu-
nidades.

Teremos nesses três dias de trabalho
a oportunidade de analisarmos com de-
talhes os mais importantes temas que en-
volvem nossa atividade. Cada painel,
cada intervenção dos participantes ser-
virá para que tenhamos uma visão mais
clara do nosso momento, reafirmando em
nós mesmos a importância de nossa ati-
vidade enquanto mola propulsora do pro-
cesso de nossa indústria gráfica seja
proveitoso para todos e que tenhamos
nesse período de reflexão e de trabaiho
a oportunidade de contribuir para o en-
grandecimento de nosso sèlòr.
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A causa do acidente foi excesso de velocidade

Viatura dest If • frente da casa
Maio, no Rio,

começa com 35
assassinatos

Hio (AE) — Na madrugada mais
violenta deste inicio de maio, 35 pes-
soas foram assassinadas até o meio-
dia de ontem, na 'região do Grande
Rio. Mutilados a tiros ou a facadas, os
corpos foram sendo achados em São
Goncalo, Niterói, no centro da cidade,
junto ao sambodromo, pelas ruelas da
Baixada Fluminense ou em riachos
da Tijuca e da Santa Cruz. Só em Ban-
gu, zona oeste, foram mortas oito pes-
soas, três das quais bandidos de uma
mesma quadrilha — um deles era po-
licial.

Deu de tudo, segundo a Central de
Informações da Polícia Militar: de as-
saltos a homicídios praticados por
quadrilhaS inimigas ou pelos grupos
de extermínio. Segundo um experien-
te delegado de polícia, "maio prome-
te". Abril já não foi diferente. No mês
passado, mais de 500 pessoas foram
assassinadas no Rio, numa das maio-
res ondas de violência urbana que o
país já conheceu.

E maio promete porque, diz a po-licia, José Carlos dos Reis Encina, o"Escadinha", já não é mais o chefão
do morro do Juramento, uma das cen-
trais do tráfico de drogas do Estado.
A chamada quinta quadrilha, coman-
dada de dentro do presídio Bangu pelo
assaltante "Pianinho", tomou conta do
reduto de "Escadinha", uma batalha
que começou domingo último e ainda
prossegue. Ao longo da semana ela já
fez mais de 15 vítimas. Um massacre
que a polícia não está conseguindo en-
frentar.

Oficial diz que
investigações
estão erradas

Campinas (AE) — As invés-
tigações em torno do atentado de
Volta Redonda estão no caminho
errado. Segundo uma alta fonte
militar da área de informações,"rastrear os autores por meio de
origem do explosivo empregado
nas bombas e como comprar um
carro pagando prestações diárias
a partir de NCz$ 1,00 — depois de
duas semanas o valor já será da
ordem de NCz$ 16 mil, e no fim do
mês terá chegado a NCz$ í>36 mi-
lhões. O mesmo efeito multiplica-
dor acontece nas bus' s da forma
como estão sendo conduzidas
agora pela polícia: no começo tu-
do parece bem, uma vez que o mi-
nistério do Exército detém o
controle dos fabricantes. Mas o
fracionamento a partir dos usuá-
rios vai levar apenas a um beco
sem saída".

Para o oficial, também os
retratos-falados "tem pouco va-
lor: as bombas foram instaladas
no monumento muito antes da ex-
plosão, e quem as acionou estava
bem distante do local, como revê-
Ia o uso de cordel detonante, re-
curso adequado para grande dis-
tância".

O explosivo platique é forne-
cido regularmente ao mercado
pela empresa estatal Imbel — In-
dústria do Material Bélico, admi-
nistrada pelas Forças Armadas,
e por dois grupos privados, a "Ex-
pio — Companhia de Explosivos
Valparaiba", de Lorena, no Vale
do Paraíba e a "Britanite — In-
dústrias Químicas Ltda", da cida-
de de Quatro Barras, Paraná. Ca-
da grama processado nesses es-
tabelecimentos é contabilizado —
e da mesma forma as entregas
para a rede comercial autoriza-
da a repassar o produto para pe-
dreiras, mineradoras, ou em-
preiteiras da construção pesada
principalmente.

Desse ponto em diante a fis-
calização fica mais difícil. Não
há, por exemplo, qualquer inven-
tário referente às sobras (sempre
pequenas) da manipulação ou ao
material eventualmente alocado
e mais tarde não utilizados, a me-
nos que a quantidade de explosi-
vo seja grande, nesse caso o
registro e de consumo efetivo.

Pelo menos um dos fornece-
dores já esteve envolvido, ainda
que indiretamente, em episódios
nebulosos no campo da exporta-
ção de armas: granadas da Ex-
pio foram localizadas nos
arsenais dos guerrilheiros "con-
tra", que combatem as forças
sandinistas na Nicarágua. E an-
tes disso, em 1983, a mesma Ex-
pio tentou sem sucesso, embarcar
para o Irã um lote das mesmas
granadas, negociadas PMR um
agente intermediário de Madri.

Ameaça na Açominas
Belo Horizonte (AG) — A in-

formação da existência de uma
bomba pronta para explodir na
sede da Siderúrgica Aços Espe-
ciais de Minas Gerais (Açomi-
nas), em Belo Horizonte, an-
teontem, quebrou a rotina do edi-
fício. Embora a empresa tenha
negado veementemente durante
todo o dia, no final da noite con-
firmou que a ameça de explosão
foi feita através de um telefone-
ma anônimo. A informação foi
também confirmada pela Secre-
taria Estadual de Segurança
Pública.

Uma viatura do setor adminis-
trativo do Corpo de Bombeiros da
Polícia Militar, número de ordem
23244, marca Toyota, dirigida pelo
cabo Marroquim, desgovernou-se
ontem à tarde, quando trafegava
pela rua Frederico Scheneipt, no
Telégrafo, e projetou-se contra a
casa de n? 303, pertencente a José
da Silva Rocha. O acidente não dei-
xou vítimas em estado grave, mas
destruiu parcialmente a fachada
da casa. O tenente Paulo Magno,
do Corpo de Bombeiros, foi ao lo-
cal com uma guarnição e informou
que Marroquim estava de serviço,
e por isso seria submetido a exame
de dosagem alcoólica. Soldados da
Polícia Militar também estiveram
no local, providenciando a retira-
da do veículo.

Alexandre César, que mora
próximo à residência atingida, dis-
se que, por volta das 14h30min, viu
a viatura do Corpo de Bombeiros
passar pela rua Frederico Sche-
neipt, em direção à travessa coro-
nel Luiz Bentes, dirigida por um
homem, que estava acompanhado
de duas mulheres. Cerca de meia
hora depois, segundo Alexandre, o
veículo voltou em alta velocidade,
no sentido da rua Rosa Moreira, e,
quando o motorista tentou desviar
de um buraco existente no meio da
rua, perdeu o controle da direção,
não conseguiu frear e o carro coli-
diu com a residência.

José da Silva Rocha, que mo-
ra com três filhos menores, a mu-
lher e os pais desta na casa de
alvenaria, acredita que o cabo
Marroquim estava alcoolizado."Moramos há mais de 30 anos nes-
ta casa e nunca havia acontecido
um acidente como este. E o bura-
co não é desculpa para o carro ter
entrado na casa. Nessa rua trafe-
gam ônibus, carros particulares,
táxis, caminhões, e todos conse-
guem desviar do buraco", disse
Rocha.

A viatura entrou no pequeno
pátio da casa e derrubou parte da
fachada. O perito do Departamen-
to de Trânsito (Detran), Carlos Ga-
zel, que chegou ao local uma hora
e meia após o acidente, constatou
que foram atingidos a sala de visi-
tas, um corredor, uma laje interna
e parte da fachada. Segundo Gazel,
a Polícia Militar deve ser respon-
sabilizada e indenizar os prejuízos
do proprietário. O perito concluiu
que o acidente foi causado pelo ex-
cesso de velocidade da viatura,
mas ele não pôde precisar a quan-
tos quilômetros por hora o carro
trafegava, porque não encontrou
marcas de freadas na pista.

A moradora Francimary Ro-
drigues disse que, na hora que a
viatura projetou-se contra a resi-
dència de José Rocha, a rua esta-

Os bombeiros ajudaram a retirar a viatura do local, enquanto José Rocha responsabilizava o cabo Marroquim

O veículo entrou no pátio e derrubou parte da fachada da casa

va quase deserta. Ela viu o veículo
passar em alta velocidade, mas só
ouviu o barulho da colisão.

Acidente na volta

O Corpo de Bombeiros foi acio-
nado pelos moradores. A guarni-
ção comandada pelo tenente Paulo
Magno chegou ao local por volta
das 15h30min, e isolou logo a área.
O tenente contou que o cabo Mar-
roquim estava de serviço, pois ha-
via levado um grupo de salva-vidas
para a praia do Outeiro e. quando
voltava, aconteceu o acidente. Se-
gundo Paulo Magno, Marroquim
alegou que, ao tentar desviar do
buraco, a direção travou, e ele não
teve como evitar a colisão. O tenen-
te, temendo uma represália dos
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Os bombeiros colocaram escoras
para evitar desabamento

moradores contra o cabo Marro-
quim, resolveu mandá-lo para o
Instituto Médico Legal "Renato
Chaves", para ser submetido a exa-
me de dosagem alcoólica. Para
Paulo Magno, a responsabilidade
de Marroquim é evidente, mas o
exame é necessário pois, caso se-
ja confirmado que o cabo dirigia
embriagado, sua punição será
mais rigorosa.

Os bombeiros retiraram a via-
tura do local, levaram-na para o
quartel da Corporação, e coloca-
ram escoras na casa, para impe-
dir o desabamento do que restou da
fachada.

Menor atingido
José Rocha disse que um de

seus filhos, Diego, de 7 anos, esta-

va deitado no sofá da sala, quando
ocorreu a colisão. "Ele foi atingi-
do, de leve, por uns pedacinhos de
tijolos das paredes atingidas, mas
está bem", disse Rocha.

Para Sérgio Silva, parente de
José, alguém da família deveria
ter acompanhado o cabo Marro-
quim ao IML. "Não houve a reten-
ção nem da carteira de motorista
dele. Então, como vamos saber se
fizeram mesmo o exame de dosa-
gem alcoólica?", perguntou Sérgio.
José Rocha declarou que já telefo-
nara várias vezes para a Prefeitu-
ra Municipal de Belém, pedindo
que fosse tapado o buraco, aberto
na rua há cerca de dois meses, mas
ninguém tomou uma providência a
respeito.

rrubado com um tiro

Desaparecido
O menor Rubens Antonio Figuei-

redo da Silva, 14 anos, apelidado de"Bibal" ou "Binho", desapareceu de
sua casa, localizada na avenida Ro-
berto Camelier, n° 1296, bairro do Ju-
runas, por volta 8:30 horas de anteon-
tem. Qualquer informação sobre seu
paradeiro pode ser dada ao endereço
acima, ou pelo telefone 241-0983, ao sr.
Valdir.

Terreiro fechado
O delegado de Ananindeua, Ma-

noel Menezes, informou à reportagem
que a Divisão de Polícia Administrati-
va (DPA)interdiou o terreiro "Videi-
rão", localizado na rodovia BR-316,
por estar funcionando antes do início
da quadra junina.

Segundo o delegado, geralmente,
durante as festas realizadas no "Vi-,
deirão" acontecem desordens, que
obrigam os freqüentadores a sair cor-
rendo para o meio da rua. Algumas
pessoas, nessas ocasiões, já foram
atropeladas.

O delegado Manoel Menezes disse
que também foi interditado o bar"Castelo", localizado na estrada do
Maguary, onde semana passada acon-
teceu um homicídio.

Suicida já foi
identificado

O rapaz que se jogou do 9o andar
do edifício Nuno Alvares, localizado
na esquina da Manoel Barata com a Io
de Março, por volta das 10 horas de
anteontem, foi identificado como Rai-
mundo Nonato da Silva Filho, 35 anos,
bacharel em Administração de Em-
presas. Ontem pela manha, no Institu-
to Médico Legal "Renato Chaves", o
pai do suicida, Raimundo Nonato da
Silva, disse que ele saiu de casa, an-
teontem bem, cedo, sem dizer para on-
de ia, e não mais retornou, o que dei-
xou sua família apreensiva. Ontem,
ao ver a foto do filho nos jornais, Rai-
mundo o reconheceu e se dirigiu ao
IML, para identificar e liberar o corpo
para sepultamento.

Raimundo disse que não sabia dos
motivos que levaram seu filho a prati-
car o suicídio.

Um homem moreno, que estava
numa bicicleta, se dizendo policial,
derrubou a bala, ontem pela manhã,
José Maria Xavier, 32 anos, que tenta-
va fugir com o dinheiro roubado mo-
mentos antes de um garoto. O autor
do disparo, que estava a paisana, tele-
fonou para a Delegacia de Ananin-
deua comunicando que havia baleado
um assaltante, mas não se identificou
ao delegado Manoel Menezes. A bala
calibre 38 quebrou a perna esquerda
de José Maria, que ficou mais de uma
hora jogado no asfalto da rua 11 do
conjunto Júlia Seffer (onde ocorreu o
crime), sem que alguém lhe prestasse
socorro. Ele só foi levado ao Pronto
Socorro Municipal quando ali chega-
ram Manoel Menezes, dois soldados
da Polícia Militar e a reportagem de
O LIBERAL.

O menino assaltado, A.S.N., 10
anos, contou que sairá de casa, junto
com um irmão, para fazer compras.
Eles levavam uma sacola, dentro da
qual estava uma carteira, com 4 cru-
zados novos, e alguns objetos. Duran-
te o caminho, A.N.S. e seu irmão re-
solveram tomar banho num igarapé
existente no conjunto Júlia Seffer, e
deixaram a sacofa às margens do iga-
rape. Minutos depois, conforme o me-
nor, um homem (que depois foi identi-
ficado como José Maria) saiu do ma-
to, pegou a sacola e saiu andando
apressadamente.

.."I 'i ...I
O menor assaltado

O menino saiu atrás de José, | >
pedindo-lhe que devolvesse a sacola, Jmas este continuou andando. Ao che- o
gar na rua 11 daquele conjunto, A.S.N. 3
começou a gritar que estava sendo |
roubado pelo homem que caminhava
à sua frente. José Maria, então, tirou
o dinheiro da carteira e a jogou fora
junto com a sacola. Foi nesse momen-
to que apareceu o homem moreno,
baixo, forte, que usava um boné azul,
pedalando uma bicicleta. Dizendo-se
policial, o homem mandou José Maria
parar, mas este não lhe deu atenção e
continuou andando. O desconhecido
sacou um revólver calibre 38 e atirou,
atingindo a perna esquerda de José.

O assaltante caiu no chão, com a
perna fraturada, e o autor do disparo
passou a revistá-lo, e, como não en-
controu o dinheiro, colocou a arma
por dentro da camisa e foi embora, di-
zendo que iria providenciar um táxi
para levar José ao PSM, porém, não
mais voltou ao local.

O delegado Manoel Menezes ficou
revoltado com dois patrulheiros da
Polícia Rodoviária Federal, que se
negaram a levar José Maria ao PSM,
alegando que não poderiam deixar o"trailler" da PRF, estacionado na ro-
dovia BR-316.0 delegado e o escrivão
Salvador Santos argumentaram que
os patrulheiros dispunham de maça e
de uma viatura para transportar o as-
saltante ferido, mas não os
convenceram.

O vigia Manoel Alberto Rodrigues
disse à reportagem que, assim como
vários moradores da rua 11, viu o ho-
mem atirar em José Maria, mas não
tentou impedir sua fuga, já que o mes-
mo estava armado, e poderia balear
mais alguém.

Segundo o delegado Manoel Me-
nezes, um homem telefonou para a
Delegacia, informando que havia ba-
leado um bandido que momentos an-
tes assaltara um garoto, e pedindo
que fosse lhe prestar socorro. Em se-
guida, o homem desligou, sem se iden-
tificar. José Maria não teve condições
de contar sua versão do fato. Ele só
conseguiu dizer que morava no bairro
da Estrada Nova.

MCI noriici
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a balaJosé Maria teve a perna esquerda fraturada pel

Ele ficou mais de uma nora jogado na rua
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Parada cardíaca, segundo
fontes do próprio Instituto de
Polícia Científica "Renato
Chaves", teria sido a causa da
morte do atacante Luizinho das
Arábias, encontrado morto na
manhã deste último sábado,
por volta das 10 horas, em seu
apartamento, no Residencial
Villa Lobos, onde residia no
bloco A, apartamento 403. Com
31 anos, desquitado, Luizinho
foi encontrado em adiantado
estado de putrefação e, numa
última homenagem ao artilhei-
ro, a Federação Paraense de
Futebol cancelou todos os jogos
previstos para este domingo,
pelo Campeonato Estadual.

Luizinho foi encontrado
deitado de bruço, coberto até o
pescoço com um lençol e, se-
gundo estimativas de peritos
do "Renato Chaves", estaria
morto há cerca de dois dias e
meio. O mau cheiro exalado do
seu apartamento, que uma vi-
zinha chegou a confundir com
vazamento de gás, levou os mo-
radores do mesmo andar a ar-

rombarem a porta, descobrin-
do o artilheiro morto. Com a
notícia da morte de Luizinho,
foi necessário acionar o Poli-
ciamento Tático Metropolitano
(Patam) da Polícia Militar,
diante da grande concentração
de curiosos, o que chegou a difi-
cultar a remoção do cadáver,
que deverá ser trasladado, ho-
je cedo, para o Rio de Janeiro,
onde reside a família do joga-
dor, que deixa um filho peque-
no, Rafael, de apenas sete
anos.

Segundo os médicos do Re-
mo e Paissandu — clubes pelos
quais Luizinho atuou no futebol
paraense — o jogador não
apresentava nenhum indício de
problemas cardíacos. Apenas
foi detectada uma extrassístole
- batimento anormal do cora-
ção —, que não implica em ne-
nhuma lesão coronária, des-
cartada depois de um teste ergo-
métrico feito pelo jogador, feito
pelo jogador, ainda ano passado,
quando atuava pelo Paissandu.'(Página 6)

Rodiofoto Reuler — Mônaco. ¦

Ayrton Senna durante os treinos oficiais, nos quais garantiu a pole position.

Senna fica a somente
uma pole de Clark

O campeão de Fórmula Um,
Ayrton Senna, obteve ontem a"pole position" para a largada
do Grande Prêmio de Mônaco ao
estabelecer uma nova marca de
velocidade na segunda sessão de
classificação para a corrida de
hoje.

Senna fez o circuito de 3,328
quilômetros em um minuto e
22,308 segundos ao volante de
seu McLaren-Honda. Esse tem-
po melhorou a marca anterior
de classificação, que era de
1:22,627, registrada por Alain
Prost em 1986.

Senna que desenvolveu on-
tem uma velocidade média de
145,561 quilômetros por hora, de-

tém ainda a marca oficial do cir-
cuito, que estabeleceu na corrida
do ano passado com um tempo
de 1:26,321.

Com esta, Senna soma ago-
ra a 32? pole position, com o quefica a apenas uma abaixo do to-
tal conquistado pelo britânico
Jim Clarck.

Prost larga hoje na segunda
posição, ao lado de Senna, uma
vez que registrou o segundo tem-
po mais rápido cem 1:23,456.

Prost encabeça as posições
gerais de pilotos de Fórmula Um
no decorrer da presente tempo-
rada, com um total de 12 pontos.

(Página 2).

Paixão e rivalidade
o Flamengo x Bota

O clássico Flamengo x Botafogo,
esta tarde, no Maracanã, representa
muito mais do que um jogo importan-
te pelo segundo turno do Campeonato
Estadual. Ele chega cercado de paixãoe rivalidade. Tem um charme todo es-
pecial, não importa a situação de ca-
da clube no campeonato — e este ano,
por coincidência, Flamengo e Botafo-
go são os maiores aspirantes à conquis-
ta do título estadual.

O Flamengo está em situação pri-vilegiada: vencedor do primeiro turno
(laça Guanabara), disputará as finais
independentemente de sua classifica-
ção neste segundo turno. Mas entrará
em campo mordido: afinal, vem de

uma inesperada derrota — 3 a 1 parao Porto Alegre, em Itaperuna — quècustou também a perda de uma inven-
cibilidade de 12 jogos.

O clássico entre São Paulo e Corín-
tians é a maior atração da rodada de
hoje do Campeonato Paulista. O jogoserá no Morumbi, às 16 horas, e não ha-
verá mais nenhum na capital. O Corín-
tians está em fase ascensional e o
entusiasmo voltou depois da vitória
contra a Portuguesa, por 1 a 0, na
quinta-feira, quando o time jogou bem
e mostrou que o centroavante Cláudio
Adão é indispensável para uma boa
campanha. (Página 3)

iFluminense vence e Palmeiras empata
fP^/f.ft 31
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Senna faz a 32? pole de sua carreira
Bilhete aos

Cruzmaltinos
Manoel Oliveira

Quando o homem descobriu que é
feito à imagem e semelhança de
Deus, fez sua mais importante desço-
berta... Sim, estimados consócios e
amigos leitores: a nossa imagem e se-
melhança nos convoca a melhor obe-
decer a Deus.

O clássico de segunda-feira últi-
ma, entre Paissandu e Tuna, com re-
lacao ao árbitro não fugiu à regra. Is-
to é, nossa Tuna foi impiedosamente
"massacrada" pelo árbitro Wilson
Carlos dos Santos, que veio de fora pa-
ra apitar pela quantia líquida de 250
cruzados novos, com passagens e es-
tadia, perfazendo uma boa soma de
dinheiro, o que não concordamos, pois
aqui temos apitadores iguais ou até
melhores.

Este rabiscador sempre se posi-
cionou pela escolha de árbitros locais,
dando-lhes crédito de confiança. Te-
mos certeza de que, se assim fizesse-
mos, menores seriam os prejuízos,
pois, ficamos sempre a mercê dos
bandeirinhas, que influem sempre no
desenrolar das partidas. O exemplo aí
está: quando o árbitro central, Wilson
Santos marcou aquele impedimento
fantasma de Dema, cujo gol seria de
suma importância para o resultado do
clássico, o bandeirinha Luiz Júlio Li-
ma, viu o lance e ainda mostrou von-
tade de intervir, mas não o fez. E por-
que não interviu? Exatamente por
tratar-se de um clube chamado Tuna,
que ele e o tal de Bochila já afastaram
descaradamente de um campeonato,
isto o que afirmou a quase totalidade
da imprensa e quem àquele clássico
assistiu. Continuamos: se esse lance
de Dema pertencesse ao Remo ou ao
Paissandu, o resultado não seria ou-
tro? Seria sim, pois se o bandeirinha
não convocasse o árbitro, a torcida o
obrigaria, como tem acontecido. Mas,
com uma Tuna sem torcida e com di-
rigentes pacíficos, tudo passa em"brancas 

nuvens e quem sofre são os
pobres atletas e os poucos de torcedo-
res, que ainda são arrastados a ir a
campo somente para sofrer.

Perder, faz parte da briga. Mas
insistir em perder por falta de provi-
dências e até de inarredáveis deci-
soes, como fez o saudoso presidente
Waldemar Ribeiro, é malhar em ferro
frio. É por isso que insistimos: quan-
do o nosso adversário propu ser árbi-
tro de fora, a nossa Tuna diga não! Jo-
gue com os árbitros daqui, dando-lhes
o crédito de confiança r ira que sejam
independentes e tenham confiança em
si mesmos. Não aceitar árbitros, mas
concordar com bandeirinhas é a mes-
ma coisa que chover no molhado.
Aqui fica, mais uma vez, a nossa opi-
nião. E por falar em "Nossa Opi-
nião", dia destes, quando a serviço na
Assembléia Legislativa, o confrade
Joaquim Antunes quô com o mestre
Mário Alcântara nos ciceronearam
naquela casa de leis, lembrou-se da
coluna do título acima, que por muitos
anos mantivemos nas Folhas Vésper-
tina e do Norte, hoje O LIBERAL e ele
Joaquim Antunes levou para o rádio e
para a tevê com aquele seu famoso es-
tilo dos "sete ouvintes" que toda a ci-
dade aprecia e estima, dado o seu
sempre oportuno humorismo.

Gotejando
Natação cruzmaltina volta a bri-

lhar e aos poucos vai retomando a sua
performance de "Rainha das Pisei-
nas". E por falar em natação, esta-
mos satisfeitos com a compreensão de
todos, especialmente com os pais,
mães e responsáveis pelos futuros e
futuras campeões e campeãs do Pará
e quem sabe do Brasil e Sul-
Americanos, como já os tivemos en-
vergando a garbosa camisa cruzmal-
tina. Vamos lá, comandados do gran-
de marujo Leônidas Marques, o dire-
tor geral de todos os tempos, que mes-
mo doente ainda dá o máximo pela '
nossa sempre vitoriosa natação. Fala-
mos em Leônidas doente, mas anun-
ciamos que está muito melhor e se
Deus quiser ficará completamente re-
cuperado. Estes são nossos sinceros
votos, xxxx Não adianta enviar cartas
com pseudônimos para esta coluna.
Quem não tem coragem de tomar po-
sição que engula a raiva ou vomite
larvas, xxxx Está se aproximando o
tão esperado Baile das Debutantes,
com o grande astro Maurício Mattar,
que com a famosa orquestra de Orlan-
do Pereira, farão da linda boate da
Tuna o paraíso das 32 meninas-moças
que lá irão debutar, fazendo balançar
muitos corações maternos em mistu-
ra com outros apaixonados. Será de 27
para 28, neste mês de maio dos lírios e
das flores, xxxx Osvaldo Filho, Alva-
ro Maurício, Ana Paula Franco, Fer-
nando Barros, e Wallace Moraes, co-
mandados pelo grande técnico Expe-
dito Raposo, formaram a equipe que
trouxe para o Pará o cetro de Campeã
Norte-Nordeste de Natação, semana
retrasada em Manaus. Parabéns a to-
dos especialmente ao Leônidas e ao
João Rito. xxxx Com pesar, registra-
mos o falecimento, do GB Manoel Vic-
tor Constante Portela, um dos obrei-
ros de real valor, não só dentro de nos-
sa Tuna como empresário dos mais
estimados em nosso Estado, xxxx O
estimado amigo e confrade Rafael
Costa agora é imortal da nossa Acade-
mia Paraense de Letras, onde chegou
com reais méritos. Parabéns estima-
do Rafa. xxxx Papo sempre atualiza-
do batemos com o estimado consócio
dr. José Maria Dias a caminho de juiz
classista do nosso TRT, ele que já é
suplente tal qual os também amigos,
João do Espírito Santo Carvalho e
Raimundo Travassos, xxxx Roda de
desportistas lá em Inhangapi assistin-
dn o "esbulho" da nossa Tuna: dr.
Manoel Cid Oliveira. Maurício Pinto,
seu irmão dr. Gabriel e o técnico Ale-
xandre Antunes Ribeiro. E, por hoje é
só. Até à próxima, queira Deus.

Mônaco (UPI) — O campeão Ayr-
ton Senna conquistou ontem a "pole po-
sition" para o Grande Prêmio de
Fórmula Um de Mônaco. Com o im-
pressionante tempo de um minuto,
22,308 segundos, ou um segundo e meio
melhor do que a volta do francês Alain
Prost, seu colega da escuderia McLa-
ren e que largará na segunda posição
da primeira fila. O GP pelas ruas de
Montecarlo será disputado hoje.

Prost fez a melhor volta de 3,33 km
com o tempo de 1:23,456.

A "pole" de Senna é a trigésima-
segunda de sua carreira na Fórmula
Um e mostrou que o campeão mundial
não se intimidou com as críticas que
lhe fez Prost, que chegou a acusá-lo de
desonesto por supostamente não cum-
prir um acordo para que não se enfren-
tasem logo no início do Grande Prêmio
de San Marino, há duas semanas. Sen-
na disse que a Fórmula Um é disputa
e que não faz sentido não tentar ultra-
passar quando tem uma chance.

O piloto brasileiro chegou a sofrer
um susto, ontem, ao passar pelo meio-
fio do circuito de rua do principado de
Mônaco, mas disse que o episódio não
afetou seu desempenho como um todo."Eu simplesmente fui levando. O
motor estava funcionando muito bem.
Realmente fantástico, muito melhor do
que no primeiro dia", comentou Senna,
frisando que houve uma série de tenta-
tivas para ajustar o chassis e que ele
acreditava finalmente que estava tudo
acertado.

Prost, vencedor das corridas de
Mônaco em 1984, 1985, 1986 e 1988, de-
clarou, antes do segundo e último trei-
no classificatório de ontem, que ficaria
satisfeito com qualquer posição na pri-
meira fila do "grid" de largada. Ele se
queixou do intenso tráfego para expli-
car a diferença tão grande entre o seu
tempo e o do seu rival que tem o mes-
mo carro com motor Honda.

O circuito de Mônaco, estreito e re-

pleto de curvas fechadas, oferece raras
oportunidades de ultrapassarem, de
modo que largar na frente representa
uma vantagem significativa para a pro-
va considerada uma das mais charmo-
sas do automobilismo mundial.

O Grande Prêmio de Mônaco é dis-
putado em 78 voltas perfazendo uma ex-
tensão de 259,58 quilômetros.

O belga Thierry Boutsen foi o ter-
ceiro mais rápido ontem, marcando
uma volta com o tempo de 1:24,332 com
seu carro Williams-Renault. Ao seu la-
do, em quarto lugar, estará o britânico
Martin Brundle, com um carro Brab-
ham de motor Judd. Brundle tirou dois
segundos com relação ao seu tempo de
quinta-feira, no primeiro treino, mar-
cando ontem 1:24,580. Seu compatrio-
ta Nigel Mansell, o único piloto da
Ferrari a correr o GP de hoje, veio em
seguida com 1:24,735.'

Os italianos Riccardo Patrese, na
segunda Williams, e Stefano Modena,
na outra Brabham, preencheram a
quarta fila, enquanto as máquinas Dal-
Iara dos italianos Alex Caffi e Andréa
de Cesaris preencheram a quinta fila.

O tricampeão mundial de Fórmu-
Ia Um Nelson Piquet, com o carro Lo-
tus, só conseguiu a décima-nona
posição, com o tempo de 1:27,046, atrás
do francês Pierre-Henri Raphanel, da
Coloni e que pela primeira vez conse-
guiu uma classificação. O outro piloto
da Coloni, o brasileiro Roberto Pupo
Moreno, também garantiu sua presen-
ça no GP de hoje, na vigésima-quinta
colocação. Ao todo, largam 26 pilotos.

O companheiro de Piquet, o japo-
nês Satoru Nakajima, não conseguiu se
classificar.

Piquet disse que perdeu seu pri-
meiro jogo de pneus quando se desço-
briu que a ala traseira estava ligei-
ramente desnivelada. Não soube dizer
como ocorreu o problema. Admitiu quelargar na décima-nona posição signifi-

ca fazer uma corrida longa e difícil.
O brasileiro Maurício Gugelmin,

fez o tempo de 1:26,522 e largará na
décima-quarta posição com o seu
March, em fase de renovação.
Resultados dos treinos de ontem:

Foram os seguintes os tempos dos
treinos classificatórios que definiram
o "grid" de largada para o Grande Prê-
mio de Fórmula-1 de Mônaco.

1. Ayrton Senna, Brasil, McLaren,
1:22.308 (volta mais rápida: 145.561
kph); 2. Alain Prost, França, McLaren,
1:23.456; 3. Thierry Boutsen, Bélgica,

.Williams, 1:24.332; 4. Martin Brundle,
Grã-Bretanha, Brabham, 1:24.580; 5.
Nigel Mansel, Grã-Bretanha, Ferrari,
1:24.735; 6. Derek Warwick, Grã-
Bretanha, Arrows. 1:26.606; 7. Riccar-
do Patrese, Itália, Williams, 1:25.021: 8.
Stefano Modena, Itália, Brabham,
1:25.086: 9. Alex Caffi, Itália, Dallara,
1:25.481; 10. Andréa de Cesaris, Itália,
Dallara, 1:25.515; 11. Pierluigi Martini,
Itália, Minardi, 1:26.288; 12. Michele Al-
boreto, Itália, Tyrrel, 1:26.388; 13. Ga-
brieleTarquini, Itália, AGS, 1:26.422:14.
Maurício Gugelmin, Brasil, March,
1:26:522; 15. Alessandro Nannini. Itá-
lia, Benetton, 1:26.599; 16. Olivier
Grouillar, França, Ligier, 1:26.792; 17.
Philippe Alliot, França, Lola, 1:26.857:
18. Pierre-Henri Raphanel, França, Co-
loni, 1:27.011; 19. Nelson Piquet, Brasil,
Lotus, 1:27.946; 20. Eddie Cheever,
EUA, Arrows, 1:27.117; 21. Rene Ar-
noux, França, Ligier, 1:27.182: 22. Ivan
Capelli, Itália, March, 1:27.302: 23. Jo-
nathan Palmer, Grã-Bretanha, Tyrrel,
1:27.452; 24. John Herbert, Grã-
Bretanha, Benetton, 1:27.706: 25. Ro-
berto Pupo Moreno, Brasil, Coloni,
1:27.721: 26. Luís Sala, Espanha, Minar-
di, 1:27.786.

Não se classificaram: Christian
Danner, Alemanha Ocidental, Rial;
YannickDalmas, França, Lola; Satoru
Nakajima, Japão, Lotus.

Gugelmin acerta carro e pensa em pontos
A grande capacidade de Mau-

rício Gugelmin acertar um carro
ficou evidenciada mais uma vez,
e refletiu no progresso conseguido

Eelo 
piloto com seu Leyton House

G891. Tendo apenas dois treinos
livres, de 90 minutos cada um,
Gugelmin foi rápido ao encontro
das regulagens que pudessem
melhorar o seu posicionamento
no grid de largada do GP de Mô-
naco, que será disputado hoje nas
ruas de Monte Cario. "Este novo
carro é muito bom e tem um po-
tencial grande, só que é muito di-
ferente do antigo, com reações di-
ferentes, por isso temos que
aprender mais do carro. Vamos
ter que esquecer tudo que já foi

feito e começar de novo", disse
Maurício Gugelmin após o treino
oficial de ontem, nos boxes da
equipe Leyton House.

Na quinta-feira, Gugelmin
encontrou uma série de dificulda-
des com o modelo CG891, mas pa-
ra a segunda sessão classificató-
ria do GP de Mônaco, Gugelmin
resolveu mexer no carro: "Nós
endurecemos bastante o carro, o
que melhorou a estabilidade. A
caixa de câmbio funcionou sem
problemas. A direção apresentou
uma pequena flexao, que será so-
lucionada com a troca da barra
para a corrida de hoje", explicou
o piloto da Perdigão. Ontem, Gu-

gelmin, com o carro já acertado
para baixar o tempo de quinta,
optou por dois jogos de pneus de
classificação: "Cada jogo agüen-
ta duas voltas aqui em Monte Car-
Io, mas eu não fui feliz nas minhas ¦

quatro tentativas. No primeiro jo-
go fui atrapalhado pelo Grouil-
lard na primeira volta e pelo
Brundle na segunda. No outro jo-
go encontrei o Herbert, o Brundle
e o Alliot pela frente. Se eu tivesse
uma volta limpa, teria feito 1'25"
e estaria entre os dez primeiros
do grid, como eu queria", lamen-
tou Maurício Gugelmin, que lar-
gará na décima quarta posição
com o tempo de 1'26"522 milési-
mos.

Segunda rodada de campeonato
começa às 8 horas: nove páreos
Com nove páreos e o primeiro pre-

visto para as 8 horas, acontece na ma-
nhã deste domingo, na baía de Guajará,
a segunda rodada do Campeonato Pa-
raense de Remo, nas categorias Júnior
e Sênior, com a participação de Pais-
sandu, Tuna e Remo. A programação
a ser cumprida pelo Departamento de
Remo da FPD, será este:

8 horas: 4 Com Timoneiro — Jú-
nior: Tuna, baliza 1, Remo 2, Paissan-
du3.

8h20min: 2» páreo: Duplo - Skiff —
Júnior: Tuna, baliza 1, Remo 2, Paisan-
du3.

8h40min: 3" páreo: 2SemTimonei-

ro —Júnior: Remo, baliza 1, Paissan-
du 2, 3, livre.

9horas: 4" páreo: Skiff— Júnior:
baliza 1, livre, Remo 2, Paissandu 3.

9h20min: 5" páreo: 2 Com Timonei-
ro: Júnior: baliza 1, Paissandu, 2 livre,
Remo 3.
9h40min; 65 páreo: 4 Sem Timoneiro —
Sênior B Aspirante: Paissandu, baliza
1, Remo 2, Tuna 3.

10 horas: 75 páreo: Quádruplo —
Skiff — Sênior A: Tuna, baliza 1, Remo
2, Paissandu 3.

10h20min: sa-páreo: Skiff— Sênior
B — principiantes: Remo baliza 1, Tu-
na 2, Paissandu 3.

10h40min: 9» páreo: Oito Gigantes:
Sênior A: Tuna, baliza 1, Remo 2, Pais-
sandu 3.

O presidente da FPD, Alberto Pi-
nheiro, designou as seguintes autorida-
des para a regata: presidente: Miguel
Elesbão da Costa; juiz-árbitro, José Ro-
berto Duarte; juiz substituto, Levindo
Mesquita da Rocha; cronometrista, Ja-
cirema Rego e Silva; partidor, Alfredo
Faciola; juizes de chegada: Orlando
Gomes dos Reis, Álvaro Lopes da Cu-
nha, Levindo Mesquita da Rocha, Ma-
noel Ribeiro das Neves e Max Beltrão
Rosas.

Ideal prepara seus Jogos Olímpicos
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Ano passado, os Jogos do Ideal foram sucesso

Preparativos para a realização
dos X Jogos do Colégio Ideal, cujo iní-
cio está programado para o próximo
dia 17, quarta-feira, às 18 horas. A so-
lenidade terá lugar no ginásio de es-
portes desse estabelecimento de ensi-
no de nossa capital. Ontem, o movi-
mento foi intenso no atendimento de
alunos com relação à distribuição de
material esportivo.

Dia 18 terá início o programa de
competições, reunindo basquete e
queimada. Seguindo-se natação, fute-
boi de campo, judô, tênis de mesa,
handebol, futebol de salão, voleibol e
basquete, nas categorias masculina e
feminina.

Com exceção de natação, que se-
rá realizada na piscina da FCAP, as
demais modalidades serão disputadas
no ginásio de esportes do Colégio
Ideal.

Xadrez
Começou ontem o Campeonato

Paraense de Xadrez deste ano, já em
sua fase final, para apontar o cam-
peão estadual, que deverá represen-
tar o Pará na semifinal do
Campeonato Brasileiro, a se realizar
em João Pessoa (PB), no período de
03.06.89 a 08.06.89.

O campeão paraense terá direito
a hospedagem e alimentação por con-
ta da Confederação Brasileira de Xa-
drez. Esta é a grande oportunidade do
xadrez do Pará, pois far-se-á repre-
sentar por dois enxadrista fortíssi-
mos: o que foi campeão paraense e o
Haroldo Franco, campeão do torneio
Norte/Nordeste brasileiro, ganhador
do prêmio de uma passagem aérea
para João Pessoa (PB) e que também
é de Belém do Pará.

Visita de Mestre Internacional
Já está em nossa capital o enxa-

drista português J. Durão, que é Mes-
tre Internacional de Xadrez, titulo
atribuído pela Federação Internacio-
nal de Xadrez (F.I.D.E) aos grandes
jogadores de xadrez.

O ilustre visitante foi recebido no
Aeroporto de Val-de-Cães pelo presi-
dente da Federação Paraense de Xa-

drez — José Maria Henriques Serruyae seu vice-presidente técnico — Ha-
roldo Franco.

No mesmo dia em que chegou, o
Mestre Internacional visitou o Salão
de Xadrez "Wesley Gueiros", do Pais-
sandu, e lá jogou inúmeras partidas
de "xadrez relâmpago", de cinco mi-
nutos para cada jogador, conseguin-
do ganhar todas, tendo perdido
apenas uma partida para o Haroldo
Franco (paraense que foi campeão do
Norte/Nordeste do Brasil, em Forta-
leza). Na próxima reportagem, esia-
remos dando o resultado da
simultânea de xadrez que o Mestre In-
ternacional jogou contra cerca de 25
enxadrista de Belém do Pará.

Final de xadrez
Posição: brancas — Rg2 - Dg4 -

Tc2 - Tc7 - Be6 - Cf2 - b2 - g3 - e4 - d5;
pretas — Rf6 - Dd4 - Tb8 - Bh6 - Cg5

Ce7 - e5 - d6. Dez peças brancas e oi-
to peças pretas. As brancas jogam e
dão mate forçado em quatro lances.
Solução: 1. Df5 xeque - Cf5; 2. Cg4 xe-
que - Rg6; 3. ef5 ou Bf5 xeque - Rh5;
4. Cf6 xeque-mate.

Esta partida foi jogada na Grécia

no ano passado, nas Olimpíadas de
Xadrez, entre o Grande Mestre Inter-
nacioanal I. Rogers, da Áustria, e o
Mestre Internacional A. Sznapik, da
Polônia. O jogador polonês abandonou
no penúltimo lance do mate forçado.

Problema de xadrez
Posição: brancas — Ra2 - c2 - Be2

Bh2 - b3 - Cc3 - b5 - Ce5 - Th5 - Da8
Td8 - onze peças; pretas — Bb2 - CF2
a5 - Rc5 Bf5 - Tb6 - Ce7 - Dg7 - oito

peças. As brancas jogam e dão mate
em dois lances. Solução: 1. De4 (sa-
crifício de dama) - Cxe4; 2. Cd3
xeque-mate. Segunda alternativa: 1.
De4 - B x e 4; 2. Cd3 xeque-mate com
duplo de cavalo e torre, lerceira ai-
ternativa: 1. De4 - Td6; 2. Ca4 xeque-
mate. Quarta alternativa: 1. De4 - B
x Cc3; 2. Dc4 xeque-mate. Quinta ai-
ternativa: 1. De4 - D x Ce5; 2. Dc4
xeque-mate. Problema de rara bele-
za, de autoria de Bianor Dantas, cam-
peão paraense em 1982 e 1985.

Acertaram, tanto o final de xa-
drez quanto este problema. Haroldo
Franco, Paulo Magalhães, Nilo Ro-
cha, Marcelo Armínio, Walter Melo Jr.
José Maria Smith, Hudson da Silva e
Cabussu Pauxis.
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Atletas do Iate que participarão do torneio de vôlei

Vôlei do Iate Clube
homenageia "Dia das Mães"

Será realizado no próximo sábado,
às 10 horas, no Iate Clube do Pará, mais
uma promoção do vôlei feminino des-
sa elegante agremiação. Em homena-
gem ao Dia das Mães será realizado
um torneio esportivo (vôlei feminino),
no qual será escolhida a mãe do ano es-
portivo, que será homenageada após o
jogo no restaurante convés do Iate Clu-
be, pela diretora de esportes Maria Ali-
ce Sicsu e a técnica Edmirce Vasques.

Para essa festa social-esportiva,
estão convocadas as seguintes atletas
a comparecerem terça e quinta-feiras,

às 22:30 horas no Iate Clube, a fim de
treinarem: Clena, Carlena, Rosana,
Angelis, Eliana, Fátima, Liana, Ivoni-
ze, Marina, Nazaré, Edmirce, Rosane,
Sheila, Maria Helena, Ana Maria, Le-
nita, Selma, Cléia, Heloísa, Cezarina,
Regina, Maria Graciete, Edilena, Ciça,
Bernadete, Nádia, Marília, Andréa,
Ofélia, Pedrina, Aideé, Maria Luiza, Su:
zi-, Paula e Alba.

Esse torneio terá o patrocínio do Ia-
ta Clube do Pará, Banco Econômico,
Tágide | Y. Yamada o do Sistema Ro-
mulo Maiorana de Comunicação.

Cearense faz convênio
com o Clube do Remo

O Colégio Cearense que está prepa-
rando suas equipes de competições pa-
ra as futuras disputas estudantis dé 89,
a partir de agora, poderá se utilizar do
ginásio Serra Freire, do Clube do Re-
mo, para o treinamento das menciona-
das equipes. Acerto nesse sentido foi
conseguido pelo professor Francisco
Rocha, diretor do Cearense junto com
o professor Wilton Moreira, diretor Max
Fernandes e com a aquiescência do
presidente do clube, Ubirajara Salgado:

Na verdade, a maioria dos jogado-
res salonistas do Remo, são alunos do
Cearense, isso facilitou ainda o convê-
nio entre o clube e o colégio, além do

mais, o professor Rubival Felipe, coor-
denador de esportes do Colégio Cearen-
se, é atualmente o técnico da equipe
adulto do Clube do Remo.

O Cearense, segundo o professor
Rocha, participará do ls Campeonato
de Vôlei Feminino, 16 anos, a ser pro-
movido pela FPV, com a equipe sendo
treinada pela professora Rose. Já o ti-
me salonista, letracampeão estudantil,
continua em franco preparativo sob as
ordens de Rubival Felipe. O Cearense
perdeu 'Ialney que foi aprovado no ves-
tibular em 89, contudo ganhou o refor-
ço de Agamenon, a revelação do cam-
peonato da Fefuspa de 88.

Viracopo's voltando às
atividades esta manhã

O Viracopo's está voltando este do-
mingp às atividades peladísticas, par-
ticipando do torneio inter-clubes a ser
realizado a partir das 11 horas e para
cuja participação os atletas viracopinos
deverão estar na sede do clube, (traves-
sa da Angusutura, 2815) impreterivel-
mente às 9 horas. Os convocados pelo
diretor-técnico Adávio Antônio são:
Paulo Sérgio, Crivaldo, Xexéu, Cláudio
Mariana, Narinho, Catita, Eduardo, Sa-
bá, Edmilson I, Edmilson II, Paulinho,
Ailton, Djavan, Polar, Castanhal, Mar-

quinho, Beto, Ivanildo I, Ivanildo II e
Zeca.

O Viracopo's está elaborando um
programa de partidas, ficando à dispo-
sição dos clubes que queiram enfrenta-
Io (bastará ligar para o telefone
226-372(1). Diretor Adávio Antônio tanv I
bém está programando a já famosa fes-
tança anual do "Viracopo's na Roça",
que, este ano, vai ser animada pelo som"Max Star", do Sérgio Dantas. Será,
provavelmente, em Águas Brancas.

Copa Brasil de salonismo
para deficientes visuais

A Associação Paraense de Defi-
cientes Visuais (APDV), entidade de
utilidade pública, beneficente, educa-
tiva e cultural, sem fins lucrativos, foi
escolhida como promovedora da IV Co-
pa Brasil de Futebol de Salão para De-
Ficientes Visuais, sob o auspício da
Associação Brasileira de Desportos pa-
ra Cegos (ABCD). Coube à nossa enti-
dade esta distinção, mesmo sabendo
das inúmeras dificuldades gue apare-
ce~ão, não só durante o período de or-
ganização, mas no próprio
desenvolvimento do evento esportivo
em questão.

Exige o referido evento, todo em-
penho, toda capacidade disponível pa-
ra sua realização.

São necessários recursos de toda
ordem: financeiros, materiais e
humanos.

Exige-se cumprimentos de normas
e regras estabelecidas pela Associação
Brasileira de Desportos para Cegos
(ABDC), órgão dirigente dos desportos
para cegos no Brasil. Organizada sob
imediata supervisão do Conselho Na-
cional de Desportos (CND), do Minis-
tério da Educação (MEC), deliberação
n° 14/1983 e REs. n" 01/1984. filiada a

IBSA que são caracterizadas através
do "Manual de Responsabilidade", que
determina como deve-se estruturar a
entidade promotora do evento, através
de comissões de instituições de apoio,
de determinações de responsabilida-
des, de serviços e funções, que vão des-
de a segurança, alé a assistência
médico-hospitalar. Amplia-se esta res-
ponsabilidade, pela exigência de forne-
cimento de alojamento, alimentação,
transportes e outras obrigações que
constam naquele referido manual.

Porém, o importante é alcançar< s
objetivos humanos e sociais do evenl n
congregar e estimi ''ar os deficientes vi-
suais a se auto-firinareni como seres
humanos, capazes de realizar inúme-
ras atividades, entre elas, a esportiva,
numa demonstração de que tem con-
dições de se integrar à sociedade.

O objetivo principal da IV Copa
Brasil de Futebol de Salão para Defi-
cientes Visual, é o mesmo do qualquer
evento que reúna os deficientes vi-
suais: somos capazes de atividades
sem qualquer sentido paternalista, con-
tanto que haja modos e meios disponí-
veis que possam ser utilizados pelos
deficientes visuais.

ra organizar
tabela do pré-mundial

Gnn lii.it, /A I > A/~l  _ > ....San Juan (AP) — A Confederação
Pan-Amencana de Basquetebol Ama-
dor celebrará na quinta-feira na cida-
de do México o sorteio para determi-
nar as partidas e equipes que partici-
parao do pré-mundial, que iniciará nodia 8 de junho no México.

Hector Manuel Reyes, presidenteda Federação de Basquete Amador de
Porto Rico, disse que nessa reunião

será decidido se participarão dez oudoze equipes no pré-mundial.
Reyes viajará na terça-feira aoMéxico para participar do sorteio dos

jogos e se mostrou confiante de quePorto Rico, campeão centro-americano e do Caribe, se classificará
sem dificuldades para o campeonato
mundial de tüno, a ser realizado naArgentina.
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Fia e Bota fazem o jogo da vingai

_

Rio, (Sport Press) — Tradição, rivali-
dade, escrita, vingança e luta pela lideran-
ça, estes ingredientes fazem do
superclássico Botafogo x Flamengo, neste
domingo, às lílh30min, um jogo imperdível
e que, certamente levará ao estádio o seu pú-
blico recorde deste ano, com perspectiva de
muis de 100 mil pagantes. O Botafogo é co-
líder, com o Vasco e Porto Alegre, está in-
vicio no campeonato e é o time com maior
soma de pontos em toda a competição. Já
o Flamengo, depois de conquistar a Taça
Guanabara e estrear vencendo o Bangu na'laça Rio, foi surpreendido pelo Porto Ale-
(re, em Itaperuna, e perdeu sua invencibi-
idade.

Além da tradição do clássico e da gran-
de rivalidade das duas torcidas, o jogo des-
te domingo tem um fator de motivação
especial: no primeiro turno, o Botafogo per-
deu a chance de vencer, por 2x1, por ter ti-
do um gol de Paulinho Criciúma invalidado,
sob a alegação, de que o juiz havia encer-
rado a partida, já nos descontos, fração de
segundo antes do chute fatal. Os alvi-negrós
ate hoje reclamam e garantem que perde-
ram a 'laça Guanabara neste lance. Por is-
so, vencer esta partida tem um significado
especial para o Botafogo. Além disso, o ti-
me não vence um clássico desde 1986 e quer
quebrar esta incômoda escrita, dando pas-
so gigantesco para a conquista da Taça Rio.

Pela excelente fase que atravessa, o Bo-
tafogo ó todo otimismo para o jogo. O time
venceu seus dois primeiros jogos na Taça
Rio, contra Nova Cidade e America e terá
sua melhor formação contra o Flamengo,
que o goleiro Ricardo Cruz, mesmo com o
nariz fraturado, e o lateral Josimar, recupe-
rado de lesão muscular, retornam ao time.
A presença destes dois jogadores aumentou
a confiança do técnico Valdir Espinosa e de
todos os jogadores, porque mantém o entro-
samento do grupo e a consistência da defe-

sa. Confiante, Espinosa anuncia sua
disposição de manter o esquema agressivo
do time, baseando a vitória, embora respeite
o adversário, apesar de ele vir de uma der-
rota para o Porto Alegre — ou talvez por is-
so mesmo, pois o Flamengo quebrou um
pouco o seu excesso de otimismo, conse-
qüência das várias goleadas que aplicou em
seus últimos adversários.

No Flamengo, a derrota em Itaperuna
funcionou como um sinal de alerta para a
autoconfiança que o time vinha demonstrai!-
do. Telê soube explorar psicologicamente o
resultado e acredita que ele não significa
que o time esteja caindo de produção. Por
isso, está convencido de que o Flamengo fa-
rá mais uma excelente apresentação, den-
tro do seu estilo ofensivo, e que tem tudo
para conseguir uma vitória reabilitadora.
Uma frase do técnico demonstra a impor-
tância deste superclássico: "Q.uem ganhar
será o campeão da 'laça Rio'.

Ao contrário do Botafogo, o Flamengo
tem problemas para escalar a sua equipe.
Telê não terá, o zagueiro Zé Carlos II, sus-
penso pelo terceiro cartão amarelo, e pode
ficar também sem Aldair, que sente dores
no joelho, atingido por um atacante do Por-
to Alegre. Titular da Seleção, Aldair está em
grande fase e sua ausência será certamen-
te sentida pelo time, porque ele costuma
engajar-se ao ataque e criar inúmeras situa-
ções de gols. Se não puder jogar, Gonçalves
será o seu substituto. No lugar de Zé Car-
los, entrará Rogério, que já foi titular, em-
bora tenha apenas 17 anos.

O juiz será Pedro Carlos Bregalda.
Os times: Botafogo — Ricardo Cruz, Jo-

simar, Gotardo, Galvão e Marquinho, Car-
los Alberto, Luisinho e Paulinho Criciúma,
Maurício. Mazolinha e Gustavo. Flamengo
— Zé Carlos, Jorginho, Aldair (Gonçalves),
Rogério e Leonardo, Ailton, Zico, Renato e
Zinho, Bebeto e Alcindo.
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Ricardo Pinto, que hoje enfrenta... Bebeto, o artilheiro do Fia.

Empolgado, Porto Alegre é
ameaça para Vasco da Gama

Flu vence o Bangu: 1 a 0
Rio (AG) — O Fluminense venceu o

Bangu por 1 a 0, ontem, no Maracanã, num
jogo de certa forma curioso. Dominou am-
piamente o primeiro tempo e teve até con-
dições de definir a partida, e foi dominado
no segundo, quando o Bangu não soube
empatar e até garantir a vitória.

O gol de cabeça de Rinaldo, aos 7 mi-
nutos — ele desviou de cabeça um corner
da esquerda, cobrado por João Carlos —,
deu ao time tranqüilidade para criar con-
dições de até definir a partida. Mas, dis-
persivo em seus ataques, não conseguiu
ampliar a vantagem. O Bangu, na realida-
de, fez dois contra-ataques que assusta-
ram. No entanto, em momento algum deu
a impressão de ser um adversário capaz
de alterar o rumo do jogo. Para se ter me-
lhor idéia do domínio do Fluminense, basta
dizer que teve mais de dez escanteios a seu
favor.

O segundo tempo foi diferente. O Ban-
gu, mais ousado, teve lofo no início boa
oportunidade de empatai. E dominou a

partida a maior parte do tempo, chegam
do várias vezes com perigo na área do Flu-
minense. Recuado para explorar
contra-ataques, o Fluminense só conseguiu
ameaçar aos 31 minutos, numa bela joga-
da de Hélio. Logo em seguida, o Bangu no-
vãmente quase conseguiu o empate. Mas
o Fluminense manteve a vantagem até o
fim.

Gol — Primeiro tempo: Rinaldo, de
cabeça, aos 7 minutos.

Fluminense — Ricardo Pinto; Ale-
mão, Rangel, Torres e Eduardo; Donize-
te, Marcelo Gomes (Mário Luís) e
Marquinhos; João Carlos (Deda), Hélio e
Rinaldo. Técnico — Procópio.

Bangu — Eduardo II; Tobi (Serrano),
Eduardo, Oliveira e Vagner; Edson Souza,
Julinho e Arturzinho; Serginho, Robinho
e Zé Ricardo (Israel). Técnico — Pinheiro.

Juiz — Jorge Emiliano dos Santos, au-
xiliado por Hélio Tavares de Miranda e
Luís Antônio Lima. Cartões amarelos —
Donizete, Vagner, Hélio, Eduardo e Deda.

Itaperuna (Sport Press) — O Porto A le-
gre, ainda vivendo a èmpolgação de uma vi
tória histórica de 3x1 sobre o Flamengo,
quando acabou com a invencibilidade do bi-
campeão da Taça Guanabara, promete re-
petir a dose em cima do Vasco, neste domin-
go, às 15 horas, no estádio "Jair Bittencourt",
que é um autêntico alçapão.

O Vasco, que era o favorito à conquista
da Taça Guanabara, mas fracassou nas úl-
timas rodadas, tem suas esperanças reno-
vadas nesta Taça Rio — segundo turno do
Campeonato Estadual do Rio de Janeiro —
e mais do que nunca sonha com o inédito tri-
campeonato, o primeiro de sua história. Um
grande público deve comparecer ao estádio
Jair Bittencourt, para ver o jogo de líderes.'

Times: Porto Alegre — Almir; Ronal-
do, Zé Carlos, Jair e Toriinho; Januário, Pes-
tana e Gilmar; Café, Alexandre e Douglas.

Vasco — Acácio; Paulo Roberto, Pedro
Diniz, Fernando (Marco Aurélio) e Mazi-
nho; Zé do Carmo, França e Bismarck; Ei-
nani (Sorato), Roberto e William. O árbitro
será Luís Carlos Félix

América x Americano No estádio de
São Januário, às l(i horas, América e Ame-
ricano lutarão pela primeira vitória na 'lá-

ça Rio. Cada lime perdeu um jogo e
empatou outro. O América, entretanto, re-
pele a fraca campanha do Campeonato Bra-
sileiro, quando foi rebaixado para a Divisão
Especial e agora corre o risco de descer pa-
ra a Segunda Divisão do Rio de Janeiro. O
Americano não repete a grande campanha
do ano passado, quando chegou enlrr: os qua-
tro primeiros.

nm* __-% _Bu_r _rr_ _r_. _3k_. ._u*nr-i_'

Times: América — Paulo Vitor; Gal-
vão, Edson Luís, Avelino e Carlinhos, José-
nilton, Valmir e Pedro Paulo; Felipe,
Paloma e Augusto. Americano — Zé Carlos
1; Zé Paulo, Luciano, Silvano e Zé Carlos II;
Índio, Carlos e Fernando Cruz; Zé Vitor,
Marcelo Lima e Gilson. O jogo será dirigi-
do por Carlos Elias Pimenlel.

Equilíbrio em Cabo Frio — No estádio"Alair Corrêa", em Cabo Frio, às 16 horas,
Cabofriense e Volta Redonda prometem um
jogo equilibrado e um futebol ofensivo. Os
dois times lutam, apenas, para permanecerna Primeira Divisão. A arbitragem será de
Leo Feldman, e as equipes jogarão assim:
Cabofriense — Paulo César; Célio, Gaúcho,
Mazola e Zé Carlos; Lilo, Evaldo e Valbert;
Cuia, Cal e Müller. Volta Redonda — Roberto
üênis, Manu, Denimar, Roberto Silva e Vai-
linho; Elson, Vilas e Betinho; Russo, Rober-
to e Claudinei.

Olaria pode ganhar — As 15hl5m, no es-
lâdio da rua Bariri, o Olaria receberá o No-
va Cidade è tem a cri ecii. de vencer
pela primeira vez, nesie Campeonato Esta •
dual do Rio de Janeiro, onde é o lanterna e
o mais sério candidato ao rebaixamento. O
Nova Cidade, estreante na competição, lu-
ta para continuar na Primeira Divisão. Sér-
gio Cristiano será o árbitro. Times: Olaria
— Vagner; Deninho, Jair, Eduardoe Malha-
do; Wellington, Denilson e Jecimai; Éber,
Paulo César e Alberis. Nova Cidade — Mar-
lúcio; Chiquinho, Marcão, Cristianoe Mar-
ceio; Chico, Noronha e Tornado; Renato,
Clóvia e Serginho.

Se a Imprensa quiser
Estamos no apogeu das "invasões" (Io cam-

pos que não foram ivadidos por torcedor algum.
Ninguém vindo das arquibancadas ou geral en-
trou dentro dos campos onde foram disputadas
partidas estu semana. Os perturbadores esta-
vam lá dentro. Dizem que diretor de Futebol po-
de ficar no banco dos reservas. Não deve ficar.
Fui diretor e nunca fiquei. Por achar que mi-
nha presença cm nada adiantaria. Também
nunca fui a um vestiário durante uma partida.
É prejudicial e muitas vezes só se pode trans-
milir nervosismo ou euforia em relação ao re-
suIUido. Mas o "banco" está cheio de gente. Al
ou dai é que saem as invasões. Nos nossos
atuais "bancos" sempre estão mais de quinze
pessoas. E de acordo com a regra-3, somente
dois poderão entrar. Enum lugar onde a ordem
dos jogos deva ser preservada não devesc per-
mitir ninguém além do treinador e dos reser-
vas no tal banco. Mesmo médico e enfermeiro
não devem ficar ali. E só podem entrar no cam*:
po com a permissão do árbitro. Um árbiti o po-
de dar um jogo'por terminado se um médico
invadir sem autorização. E cá pra nós, deve ser
humilhante um médico ser expulso do campo
por um árbitro. Neste jogo do América e liota-
fogo, o médico foi expulso. Eseé socorro nrgen-
te não deve ser desprezada a experiência de
países que adotam o serviço de socorro urgen-
te do próprio estádio; o juramento de IJipócra-
tes seria mais resguardado e o médico não iria
entrar para fazer parte de uma farsa como a
que assistimos no Maracanã, quando jogado-
res fingiram estar contundidos e foram atendi-
dos pelo médico. Pobre juramento.

Mas, prosseguindo nas medidas que impe-
diram a invasão de um campo, as leir, só per-
mitem entrar no campo os que vão jogar o mais
ninguém. Qualquer outro atendimento ou ser-
viço profissional está plenamente gara ntido pe-,
los modernos métodos de comunicação. E
ridícula a execução de hinos antes de jogos com
uma multidão tapando os jogadores. Certos jo-
gos aqui no Brasil começam com mais de qui-
nhentos não participantes dentro do campo.
Claro que teremos uma espécie de "mass-

fnotbal" e não uma partida normal Repito: se
a Imprensa e a turma do rádio e da TV quize-
rem, em uma ou duas semanas no mâx imo aca-
bamoscom esta vergonha da entrada de gente
aos magotes. Mas parece que o momento atual
é propício a esta bagunça. Chego a pensar que
isto é estimulado. E chego a duvidar que os Cai-
xa Dágua do futebol brasileiro tomem as me-
didas simples e que deram certo em qualquer
parte.

Motivado, Ti
I

mão eHiFoita o SaoPapSo
São Paulo (AE) — Em mais um

clássico do Campeonato Paulista, o Co-
rintians de Palhinha tenta amanhã a
terceira vitória consecutiva, agora con-
tra o São Paulo de Carlos Alberto Sil-
va. A torcida corintiana está motivada
pela nova fase do time, sobretudo após
quebrar a invencibilidade da Portugue-
sa, quinta-feira, e a previsão é de mais
um público superior a 70 mil pagantes,
no Morumbi.

A ausência do zagueiro Marcelo,
suspenso pelo terceiro cartão amare-
Io, preocupa a defesa do Coríntians, que
poderá precisar, mais uma vez, da "es-
trela" do goleiro Ronaldo, em boa for-
ma. Ele inclusive lembra que sua
primeira grande atuação no time titu-
•lar foi exatamente contra o São Paulo,
no ano passado, quando venceu por 2
a 1, defendendo até um pênalti cobra-
do por Dário Pereyra.

Para o lugar de Marcelo, Palhinha
poderá deslocar Wilson Mano, colocan-
do Giba na lateral-direita, ou simples-
mente escalar na zaga o jovem Ari
Bazão. No ataque continua o centroa-
vante Cláudio Adão, que retornou con-
tra a Portuguesa e resistiu bem,
recuperado da contusão no joelho. Sua
volta foi importante inclusive para o
meio campo, conforme analisa Riba-
mar, autor do gol contra a Portuguesa:"experiente e habilidoso, o Cláudio

Adão é um centroavante que sabe se-
gurar a bola na frente, chamar a aten-
ção da defesa adversária e abrir
espaços para os meias penetrarem, co- .
mo aconteceu comigo no lance do gol
contra a Portuguesa". João Paulo con- '
tinua fora, contundido.

O São Paulo vem de derrota para
o Bragantino, quando completou o ter-
ceiro jogo sem vitória, e continua sem
alguns titulares importantes, como Raí
e Renatinho, contundidos, e Nelsinho,
suspenso, além de Edivaldo, se não
conseguir renovar o contrato na con-
centração. Mas Bernardo volta para re-
forçar o meio de campo. E todos
garantem que a equipe, embora desfal-
cada, tem qualidade e motivação sufi-
ciente para repetir o bom futebol
apresentado nos empates com Por tu-
guesa e Palmeiras (ambos 1 a 1). "Com
um pouco de sorte nas finalizações,
desta vez poderemos vencer", acredi-
ta Bernardi.

Coríntians — Ronaldo, Giba (Ari
Bazão), Wilson Mano, Dama e Dida,
Márcio, Gilberto Costa e Ribamar,
Marcos Roberto, Cláudio Adão e
Mauro.

São Paulo — Gilmar, Zé Teodoro,
Adilson, Ivan e Ronaldo, Bernardo, Flá-
vio e Bobó, Mário Tilico, Paulo César
e Aritana (Edivaldo).

Juiz — José de Assis Aragão.

HS - •$'

'' "VI
¦•__. .%¦ '_ 

,7

a estrelaRonaldo: segurança do Timão Bobó, tricolor.

Paimeiras leva sust mpata

Edu, do Palmeiras, que empatou com o Santos, ontem.

São Paulo (AE) — Depois
de tomar um gol logo aos dois
minutos do primeiro tempo, o
Palmeiras teve muitas dificul-
dades para manter sua inven-
cibilidade e a liderança no
grupo II do Campeonato Pau-
lista. No final, o clássico entre
Palmeiras e Santos ficou no
empate em 1 a 1, ontem à tar-
de, no estádio do Morumbi. O
Santos, que ainda sonha com
sua classificação para a próxi-
ma fase do torneio, conseguiu
seu gol no início do jogo, por
meio de luíco, que aproveitou
o rebote do goleiro Veloso num
chute forte de Heraldo de fora
da área. Depois disso, o Pai-
meiras tentou de todas as ma-
neiras o empate ainda no
primeiro tempo. O time de-
monstrou, no entanto, falta de
tranqüilidade e não conseguiu
finalizar.

No segundo tempo, após
acertos táticos do técnico
leão, o Paln uras teve mnior
estabilidade no meiò-campo,

apesar de Edu não ter repeti-
do suas boas atuações. Logo
aos seis minutos, o centroavan-
te gaúcho, artilheiro isolado do
torneio com dez gols, aprovei-
tou uma rebatida de Sérgio pa-
ra empatar. O Palmeiras
perdeu outras chances para
vencer. Na rua Javari, o São
José derrotou o Juventus por 2
a 1.

Palmeiras — Veloso; Ed-
son, Toninho, Dario Pereyra e
Abelardo; Júnior, Gerson Ca-
capa e Edu; Careca (Bandei-
ra) Gaúcho e Eraldo (André).

Santos - Sérgio; Heraldo,
Davi, Cássio e Vladimir; Cé-
sar Sampaio, César Ferreira e
Sócrates; Juninho, Edilson e
Tuícõ.

Gols — '1 \iico, aos 2 minu-
tos do primeiro tempo; Gaú-
cho, aos fi do segundo.

Juiz — Arnaldo César
Coelho.

Renda — NCz$ 81.265,00
Púl-1!co - 2° B23 pagantes
Local — Morumbi.

Líder, Inter tenta
a sua reabilitação

São Paulo (AE) —A líder do grupo um, a Inter de Li-
meira, vai tentar a reabilitação pela derrota de 1 a 0 para
o União São João contra o XV, hoje, em Piracicaba. O time
terá Silas e Manguinha de volta, mas o atacante Gilcimar
está contundido. No XV o técnico Valdemar Carabina es-
tréia e terá a volta de Ruben Furtembarch, Estevam e Mar-
quinhos.

XV de Piracicaba — Eduardo, Flavinho, Estevam, Va-
vá e Ruben Furtemb Ach, Airton, Ramon e Ica; (!;irlinhos,
Barbosa e Marquinhos.

Internacional — Silas, Valdeni, Edvaldo, Alves c Pecos;
Manguinha, Gustavo e Eduardo, Paulo Leme, Machado e
Silvinho.

América x União — América e União São João jogam
hoje, em São José do Rio Preto, uma partida importante:
as duas equipes lutam por uma vaga na terceira fase do
Campeonato Paulista. Os dois times estão desfalcados: o
América não terá Mauro, Roberto e Roberto Carlos, que re-
ceberam o terceiro cartão amarelo. Já o União não terá Pri-
vatti, Valdemir e Daniel, contundidos, além de Beto e
Jacenir, suspensos, Odair está em tratamento. Em compen-
sação, Pedro Paulo e Zimmerman cumpriram suspensão
e voltam.

América: Barbiroto, Ednam, Amaral, João Roberto e
Flávio-Demétrio, Negão e Márcio Florêncio, Gil.Cataho-
ce, Zé Roberto (Maunnho) e Cleomar.

União São João — Silvio Roberto, Paulo, Djalma, Ca-
vaicanti e Rossi; Pedro Paulo, Zo (Odair) e Glauco; Celso
Luís (Giba), Cássio e Zimmenman.

Ferroviária — Narciso, Walage,,Paulão, Rosa e Julimai;
Helinho, Betão e Donato, Toquinho, Valdo e Meinha.

Mogi Mirim — Alexandre, Ederson, Carlão, Manoel Fer-
nando e Mainho, Humberto, Nido e Valmir, Mai•ccünho, Soa-
res (Nei) e Elder.
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ASSEMBLÉIA
PARAENSE

Compro ações e títulos
de sócio proprietário ou

remido da Assembléia Paraense, Para'
Clube, Tuna Luso, late Clube, Tênis Clu-
be e outros a consultar, pago a vista, não
importa se você está em débito ou desli-
gado 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 in-
vestir em outro negócio que não lhe dê
despesas, que só lhe dá lucros; pago
preço acima do valor que custa no clu-
be 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 No-
va n? 249.Centro - fones: 223-3351 -
224.9077.
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Jogos de Hoje
Campeonato do Rio

Flamengo Botafogo
x

Planallinu
Ceilândia

Gama
Tiradentes

Porto Alegre
Olaria
Cabofriense
América

Vasco
Nova Cidade

Volta Redonda
Americano

Campeonato Paulista
São Paulo . Coríntians
Santo André São Bento
América União São João
Botafogo Noroeste
Ferroviária Mogi Mirim
XV Piracicaba Inter Limeira
Catanduvense XV de Jaú

Campeonato Gaúcho
Grêmio Pelotas
Caxias Aimoré

Campeonato Paranaense

Campeonato Capixaba
Rio Branco Desportiva
Ibiraçu Colatina
O. e Progresso Guarapari
Estrela do Norte x Vitória

Coritiba
Platinense
Cascavel
Apucarana
Umuarama
Foz
Iguaçu

Maringá
Atlético

Colorado
Operário

U. Bandeirante
9 de Julho
Matsubara

Campeonato Catarinense
Avai
Brusque
Marcílio Dias
Araranguá
Hercílio Luz
Próspera

x
x
X
X
X
X

Criciúma
Figueirense
Ferroviário

Chapecoense
Joinville

Blumenau
Campeonato Baiano

Vitória
Leônico
Serrano
Atlético

Galicia
Bahia

Fluminense
Catuense

Campeonato Pernambucano
i Sport Santa Cruz

Náutico Paulistano
Santo Amaro x Sete Setembro

Campeonato Goiano
Atlético Anapolina
América Goiás
Ceres Goiânia
Mineiros Vila Nova
Novo Horizonte x Quirinópolis
Santa Helena Goiatuba
Anápolis Itumbiara

Campeonato Brasiliense
Brasília Guará
Sobradinho Taguatinga

Campeonato Cearense
Ceará Ferroviário
Calouros América
Guarany/S Icasa
Quixadá Guarani/J

Campeonato Paraense
Tuna Luso Santa Rosa
Pinheirense x Independente
Paissandu x Sport Belém

Campeonato Alagoano
CSA CSE
ASA CRB
Penedense Ferroviário
S. Domingos Cruzeiro
Capelense Comercial

Campeonato Paraibano
Auto Esporte Treze
Campinense Botafogo
Guarabira Nacional/C
Esporte ¦ Nacional/P

Campeonato Potiguar
América Alecrim
Potiguar Riachuelo

Campeonato Maranhense
Sampaio Maranhão
Moto Clube Caxiense

Campeonato Piauiense
Flamengo Tiradentes
Parnaíba Caiçara
4 de Julho Comercial

Campeonato Sergipano
Sergipe Confiança

Campeonato Amazonense
Nacional x Sul América
América Libermorro

Campeonato Mato-grossense
Operário Jaciara
Caceres Dom Bosco
Vasco da Gama Sinop
União x Independente

Campeonato Sul-mato-grossense
Taveirópolis x Cassilandense
Easa x Douradense
Comercial/PP Sidrolândia
•Ubiratan x Naviraiense
Aquidauana Gianini

Precisando da vitória,
Grêmio enfrenta Pelotas
Porto Alegre (Sport Press) — O Grê-

mio precisa de uma vitória sobre o Pe-
lotas neste domingo, às 15h30min, no
estádio Olímpico para decidir o quadran-
guiar do segundo turno do Campeonato
Gaúcho com o Caxias, quinta-feira, no
mesmo local. Se conseguir o seu objeti-
vo, o tetracampeão gaúcho já estará cias-
sificado para o hexagonal final.

Edinho, ex-Fluminense, que cumpriu
suspensão no jogo contra o Aimoré, vol-
tara ao time. Marcos Vinícius, contundi-
do, é dúvida. Se não pudei jogar, será
substituído por Zé Roberto. No primeiro
jogo do quadrangular do segundo turno,
o Grêmio empatou de j x 0 com o Aimo-
ré e venceu nos pênaltis por 4 x 3. O Pe-
lotas ganhou do Caxias, nos pênaltis, por
6x5, depois de empatar no tempo nor-
mal em 1 x 1. Na outra partida deste do-
mingo, pelo quadrangular do segundo
turno, Caxias e Aimoré se enfrentarão no
estádio Centenário, em Caxias do Sul.

No estádio Olímpico, os dois times jo-
garão assim: Grêmio — Mazaropi; Al-
finete, Luís Eduardo, Edinho e Hélcio;
Jandir, Cristóvão e Cuca; Almir, Marcos
Vinícius (Zé Roberto) e Paulo Egídio. Pe-
lotas — Juarez; Nestor, Eduardo, Sergi-
nho e Betinho; Marquinhos, Biro-Biro e
Délcio; Luís Carlos, Natalino e Marcelo.

Ingressos para Olímpia X Mer—Cer-
ca de 40 mil ingressos foram colocados
à venda para o primeiro jogo entre Olím-
pia e Internacional, quarta-feira próxi-
ma, no estádio Defensores dei Chaco,
pelas semifinais da Taça Libertadores da
América. O ingressso mais barato é o das
gerais, que custa 1.500 guaranis (NCz$
4,00) e o mais caro, o das cadeiras nume-

Edinho: de volta ao time.

radas, que valem dez mil guaranis (NCz$
25,00). As arquibancadas custarão seis
mil guaranis (NCz$ 15,00).

Apesar dos preços altos, a procura de
ingressos é grande e tudo indica que to-
dos serão vendidos. O Olímpia ainda não
está escalado para a primeira partida
contra o Internacional, porém a forma-
ção mais provável será Almeida; Mino,
Chamas, Benitez e Portela; Balbuena,
Guasch e Neffa; Gonzalez, Amarilla e
Mendoza, apesar do mistério que o trei-
nador Luís Cubilla vem fazendo.

Igualados, Sport e Santa
Cruz disputam liderança
Recife (Sport Press) — Sport e San-

ta Cruz, igualados com sete pontos ga-
nhos, lutarão pela liderança da segunda
fase do primeiro turno do Campeonato
Pernambucano no clássico deste domin-
go,.às 17 horas, no estádio da Ilha do Re-
tiro. A atração da partida será a estréia
do centroavante Manguinha, no Santa
Cruz, que foi contratado ao Atlético-PR.
Lula, ex-Santa Cruz, agora pertence ao
Sport e pela primeira vez participará do
clássico, num clube diferente, em outra
atração.

O jogo será dirigido por Aristóteles
Cantalice e os dois times jogarão assim:
Sport — Birigui; Betão, Marco Antônio,
Lula e João Pedro; Dinho, Carlos Mag-
no e Augusto; Ismael, Nando e Edson.
Santa Cruz — Valdir Peres; Fernando Sil-
va, Marcão, Orlando eLotti; Sales, Atai-
de e Sérgio China; Cacaio, Manguinha e
Cosme.

O outro líder, o Náutico receberá no
estádio dos Aflitos o Paulistano, num jo-
go dos mais fáceis. Completando a roda-
da, jogarão Santo Amaro e Sete de
Setembro, no Arruda.
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Carlos Alberto Silva admite
voltar a dirigir a Seleção

Sao Paulo (Sport Press) — 'Ja-
mais convoquei jogadores para a Se-
leção Brasileira, a fim de que eles
pudessem servir de vitrine para em-
presários. Inventaram que eu almo-
cava diariamente com o Juan Figger
e lhe oferecia a lista de jogadores, pa-
ra que os mesmos fossem vendidos
para o exterior. Foi o diretor de um
clube do Rio de Janeiro e um cronis-
ta da Rádio Tupi, do Rio de Janeiro,
que forjaram isso, porque eles que-
riam colocar jogador na Selação Bra-
sileira, mas não permiti".

O desabafo é do treinador Carlos
Alberto Silva, que se defende de algu-
mas críticas que lhe foram feitas, se
esquecendo que ele foi um dos treina-
dores mais vitoriosos da história da
Seleção Brasileira. Seu retrospecto
prova isso e causa inveja aos maiores
técnicos do mundo. Assim é que Car-
los Alberto Silva dirigiu a Seleção
Brasileira em 46 jogos, com 29 vitó-
rias, 12 empates e 5 derrotas. Sua
equipe marcou 88 gols e sofreu 37.

E bem verdade que a Seleção
Brasileira, dirigida por Carlos Alber-
to Silva, perdeu os dois principais ti-
tulos que disputou: a Copa América
e os Jogos Olímpicos de Seul. Mas o
treinador ajudou a nossa seleção a ob-
ter conquistas importantes: o Torneio
Pré-Olímpico, na Bolívia; os Jogos
Pan-Americanos, em Indianápolis,
nos Estados Unidos; a Taça Stanley
Rews, na Grã-Bretanha; o Torneio Bi-
centenário da Austrália; a Taça das
Nações, em Los Angeles; e o Troféu
Ludo Coek, em Antuérpia, na Bélgi-
ca. Em dois anos de trabalho na Se-
leção Brasileira, Carlos Alberto Silva
utilizou 54 jogadores, sendo que 18 de-
les foram vendidos para o exterior.
Um retrospecto respeitável.

Volta à seleção — Mesmo tendo
realizado um excelente trabalho na
Seleção Brasileira, Carlos Alberto Sil-
va não permaneceu no cargo, pois a
CBF mudou de diretoria e o novo pre-
sidente, Ricardo Teixeira, optou por
Sebastião Lazaroni. Ainda assim, o
atual treinador do São Paulo não afãs-
ta a hipótese de voltar à Seleção Bra-
sileira, conforme ele mesmo conta:

— Aceito voltar a dirigir a Sele-
ção Brasileira. Mas só na condição de
o cargo estar à disposição de um trei-
nador. Não quero tirar o lugar de Se-
bastião Lazaroni e nem interromper
o seu trabalho. Dirigi dois anos a Se-
leção Brasileira e estou com a minha
consciência tranqüila de que procurei
fazer o de melhor. Esperava continuar
no cargo, é claro, mas não estou de-
cepcionado pelo fato de não ter sido
chamado pela nova diretoria da CBF.
Cumpri minha missão, mas nada te-
nho contra os novos dirigentes da CBF
e muito menos contra o presidente R.-
cardo Teixeira. Estou torcendo para
que realize uma grande administra-
ção. Tenho certeza de que tudo dará
certo.

Restrições — Falando da antiga
diretoria da CBF, Carlos Alberto Sil-
va garante que tinha uma boa relação
com Octávio Pinto Guimarães e Na-
bi Abi Chedid. O treinador diz que não
se arrependeu de fazer um contrato
verbal:

Valdir Peres, do Santa Cruz.

Empate garante título
do turno para o Ceará

Fortaleza (Sport Press) — O
Ceará só precisará de um empa-
te neste domingo, às 17 horas, no
estádio "Presidente Vargas", com
o Ferroviário, para conquistar o
primeiro turno do Campeonato
Cearense, já que na primeira par-
tida venceu o seu adversário por
3x1. Mas se o Ferroviário ga-
nhar, ele será o vencedor do pri-
meiro turno.

Times: Ceará — Washing-
ton; Mário, Belterra, Cláudio e
Paulo César; Beto Cruz, Gerson
Sodré e Carlos Alberto Borges;
Márcio Hélio e Luís Carlos. Fer-
roviário — Albertino; Silmar, Ari-
matéia, Djalma e Marcelo Veiga;
Alves, Juarez e Jacinto; Osmar-
zinho, Joãozinho Paulista e
Cacau.
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Carlos Alberto: retrospecto de vitórias.

— Mais uma vez provei que não
é o contrato que segura o profissional.
Meu salário era pago pelo Cruzeiro,
e da CBF só recebia gratificações.
Não estou arrependido de ter feito um

contrato verbal com a CBF. Eu tive
uma boa relação com Octávio Pinto
Guimarães e Nabi Abi Chedid. Mas
me identificavam como o treinador do
Nabi, o que não era verdade. Ele sem-
pre me prestigiou, mas eu não era o
treinador dele e sim da Seleção Bra-
sileira. Eu não precisava da proteção
de ninguém. O Octávio só passou a ad-
mirar o meu trabalho depois que ele
acompanhou uma excursão da Sele-
ção Brasileira e manifestou publica-
mente que era favorável à minha
permanência.

Resposta às criticas — Quando foi
chamado para dirigir a Seleção Bra-
sileira, em 87, Carlos Alberto não ins-
pirou a confiança da crônica espor-
tiva, principalmente a carioca. De-
pois vieram as críticas pela elimina-
Vão da Seleção Brasileira na Copa
América, com a humilhante goleada
de 4 x 0 sofrida para o Chile. Mas Car-
los Alberto Silva lembra que deu a
volta por cima e acabou deixando um
saldo dos mais positivos na Seleção
Brasileira. O treinador do São Paulo
faz um pequeno retrospecto:

— Minha indicação para técnico
da Seleção Brasileira, em 87, causou
muita polêmica, principalmente na
crônica carioca. Ela considera a CBF
uma entidade carioca e não admite
treinadores de outros Estados para a
Seleção Brasileira. Fui humilhado vá-
rias vezes. Depois da goleada de 4 x
0 que sofremos do Chile, que nos eli-
minou da Copa América, as críticas
aumentaram. Acharam que impuz a
escalação de Júlio César contra os
chilenos. Nada disso aconteceu e nem

o Júlio César forçou barra para ser es-
calado. Ele tinha vindo de uma con-
tusão e estava acertado que ele só
jogaria depois de se recuperar f isica-
mente — justifica Carlos Alberto
Silva.

Mas o treinador lembra que em
seguida o seu trabalho frutificou:

— Depois tudo melhorou para o
meu lado e comecei a receber elogios.
Não parei no meio do caminho como
muita gente pensava. Assumi toda a
responsabilidade e consegui reativar
o prestígio do futebol brasileiro no ex-
terior. Mas me considero um treina-
dor vitorioso e em condições de
ocupar novamente o cargo. Mas, co-
mo eu disse, só se ele estiver vago.
Não aceito tomar o lugar de ninguém
e nem ser o auxiliar do treinador.

Mu/tos t/tu/os — Sem falar nos ti-
tulos que conquistou na Seleção Bra-
sileira, Carlos Alberto Silva obteve
muitos outros pelos vários clubes que
trabalhou. Foi campeão brasileiro pe-
lo Guarani, em 78; bicampeão paulis-
ta pelo São Paulo, em 80-81;
bicampeão mineiro pelo Atlético, em
81-82; campeão pernambucano em 83,
pelo Santa Cruz; campeão goiano pelo
Goiás, em 86; e campeão mineiro pe-
lo Cruzeiro, em 87.

Além desses clubes, Carlos Alber-
to Silva, desde 65, trabalhou nestes:
Nacional (equipe amadora de Minas
Gerais), Renascença, Rio Preto, Vi-
Ia Nova-MG, Catanduvense,
Ferroviária-SP, Caldense, ESAB, Et-
tihad (Arábia Saudita), Palmeira e
Sport Recife.

Grandes momentos — Carlos Al-
berto Silva prefere nada comentar so-
bre a atual Seleção Brasileira e muito '•
menos o trabalho de seu sucessor Se-'.
bastião Lazaroni. Ele acha melhor re- ]
viver os seus grandes momentos na ¦
carreira de treinador. Sua primeira !
grande emoção foi o título brasileiro;
de 78 pelo Guarani. Ele não podia
acreditar nessa incrível façanha de le-
var o primeiro clube do interior a ga-.
nhar o título brasileiro da Primeira;
Divisão. E para que a felicidade fos-
se completa, ele, por coincidência, es-
tava aniversariando no mesmo dia.
Não poderia receber melhor presente.

Outra forte emoção para Carlos
Alberto Silva foi a notícia de que ele
tinha sido convidado para ser o trei-
nador da Seleção Brasileira. Quando
ele chegou em casa, sua mulher avi-
sou que havia um diretor da CBF ao
telefone. Carlos Albreto Silva chegou
a pensar que se tratava de um trote,
mas insistiram e ele acabou acre-
ditando.

O último grande momento de
Carlos Alberto Silva no futebol,.até
agora, foi a honrosa medalha de pra-
,ta obtida pela Seleção Brasileira nos
Jogos Olímpicos de Seul. Ele achou
que isso representou uma das grandes
recompensas de seu trabalho na Se-

; leção Brasileira. Carlos Alberto Silva
recorda que, passar 25 dias na Vila
Olímpica, em Seul, conhecendo os
maiores atletas do mundo, é inesque-
cível. O treinador lembra que graças
à medalha de prata obtida pela Sele-
ção Brasileira, ele foi o único do mun-
do inteiro a ser convidado para par-
ticipar do Congresso Internacional
Esportivo, no Japão, recentemente.

Frases — Carlos Alberto Silva
lembra Cilinho, o filósofo do futebol,
que lançou frases famosas e até en-
graçadas. O treinador do São Paulo
nada fica a dever a Cilinho, e também
lança frases. As principais são estas:;

"O futebol brasileiro precisa ter
a malícia e o sentido da marcação do
europeu. Aí será difícil sermos
batidos". :,

"Aqueles que criticam hoje, sem
dúvida aplaudirão amanhã. Na vida
isso sempre acontece".

"Alguns repórteres disseram
que eu deveria ser menos humilde.
Botar banca... Mas não sou assim,
nem serei".

"Sinceramente, sou capaz de li-
berar um jogador para dar uma sai-
dinha, desde que não esteja
concentrado. Basta que eu peça e di-
ga que há uma gatinha à su*espera"

"Nunca vi um treinador que co-
meçou um trabalho e chegou à Copa
do Mundo, aqui no Brasil. Pelo meu
gênio, não sei se chegarei lá. Já me

•sentirei bem em ajudar a formar o ti-
me". (Em 87, já prevendo o que aca-
bou acontecendo).

"Não se iluda com futebol. Sei'que nada adianta trabalhar seriamen-
te e com honestidade se nao aconte-
cerem os bons resultados".

"Volte à seleção, mas só como
treinador principal. Chegarei a um
iponto em que não posso aceitar o se-
gundo plano".

"Sou um matuto, que estudou e
cursou universidade, mas que ainda
fala uay, trem e com todos os "ss".

Paraná reivindica amistosos
Curitiba (Sport Press) — Caso se

classifique para o Campeonato
Mundial de 90, na Itália, a Sele-
ção Brasileira poderá disputar
dois amistosos no Paraná, pouco
antes da competição. Foi o que in-
formou o presidente da Federa-
ção Paranaense de Futebol,
Onaireves Moura, após entendi-
mentos mantidos com o presidên-
te da CBF, Ricardo Teixeira.

A Seleção Brasileira, prova-
velmente, jogará em Curitiba, en-
.tre fevereiro e abril do próximo
ano, enfrentando uma equipe for-
mada pelos melhores jogadores
paranaenses, da capital. O outro
amistoso, em estudo, será em
Londrina, no estádio do Café, con-

tra uma seleção composta pelos
jogadores do interior paranaense
que mais se destacaram no Cam-
peonato Estadual.

Curitiba recebe o Maringá

O Coritiba, dirigido por Edu,
que desistiu de dirigir o Flumi-
nense, receberá o Grêmio Marin-
gá no estádio "Couto Pereira", às
15h30m, com arbitragem de Ivo
Tadeu Scatola. O time está de mo-
ral elevado pela vitória de 2 x 1
sobre o Atlético, embora conti-
nuasse na vice-liderança, com 17
pontos ganhos. O Coritiba já está
classificado para a próxima fase

do campeonato.
O Atlético, líder, com 18 pon-

tos, igualmente classificado, terá
um jogo dos mais difíceis, às
15h30m, no estádio "José Eleuté-
rio da Silva", em Santo Antônio da
Platina, contra o Platinense, ten-
tando se vingar da derrota do pri-
meiro turno. O jogo será dirigido
por Newton Martins.

A sexta rodada do segundo
turno será completada com os jo-
gos Cascavel x Colorado, em Cas-
cavei; Apucarana x Operário, em
Apucarana; Umuarama x União
Bandeirante, em Umuarama;
Foz x 9 de Julho, em Foz do Igua-
çu; e Iguaçu x Matsubara, em
União da Vitória.

Copa América terá antidoping
Rio (Sport Press) — Foi instala-

da nesta sexta-feira, na CBF, a Comis-
são -Antidoping da entidade, que
funcionará na Copa América. O pre-
sidente é Marco Antônio Teixeira, che-
fe do Departamento Químico da
Universidade Federal de Minas Ge-
rais. Ele trabalhará com Eduardo de
Rose, que é o maior especialista em
doping e membro do Comitê Olímpi-
co Internacional, tendo participação
ativa nos Jogos Olímpicos de Seul.

Esta comissão trabalhará na Co-
pa América. Na primeira fase da
competição serão examinados dois jo-
gadores de cada seleção, e na fase fi-
nal, três, por equipe. Na próxima
semana será divulgado o regulamento
do exame antidoping na Copa Améri-

ca. O chileno Antônio Louzada e o ar-

fentino 
Pablo trabalharãojuntos com

larco Antônio Teixeira e Eduardo de
Rose.

Também no Campeonato Brasi-
leiro haverá exame antidoping. O con-
trole será feito nos seguintes Estados:
Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Gran-
de do Sul, Minas Gerais e Ceará. A
matéria coletada será a urina. Tanto
na Copa América quanto no Campeo-
nato Brasileiro, os resultados dos exa-
mes antidoping serão conhecidos em
48 horas.

A comissão que funcionará na Co-
pa América fará uma relação dos me-
dicamentos que serão permitidos e
proibidos para os jogadores, para que

não se constate caso de doping.
Academia FIFA/Coca-Cola — De 28

le junho a 5 de julho, no Brasil, será
instalada a Academia FIFA/Coca-
Cola, que constará de cursos para téc-
nicos de futebol, médicos, árbitros e
especialistas em administração es-
portiva. O evento se realizará na Es-
cola de Educação Física do Exército,
com 30 participantes. As aulas serão
práticas e teóricas.

Tomarão parte da Academia FI-
FA/Coca-Cola, Pedro Moralez, do Chi-
le, que falará sobre curso de técnicos
de futebol; Américo Faria, sobre a
parte administrativa no futebol; Jo-
sé Roberto Wright, sobre arbitragem
e Lídio Toledo, sobre Medicina Es-
portiva.

Brasil poderá jogar em Brasília
Brasília (Sport Press) — Brasi-

lia voltou a ter chance de sediar, pelo
menos, um jogo da Copa América. Es-4
ta possibilidade existe, segundo admi-
tiu o presidente da Confederação
Sul-Americana de Futebol, Nicolas
Leoz, em contato mantido com o di-
retor do Defer, Hezir Espíndola. A de-
finição acontecerá na próxima
terça-feira, em Goiânia, onde haverá
uma reunião entre o Comitê Executi-

vo da Confederação Sul-Americana de
Futebol e da Copa América.

Hezir Espíndola ficou revoltado
com o presidente da CBF, Ricardo
Teixeira, por este ter afirmado queBrasília estava fora da Copa Ameri-
ca. O diretor da Defer disse que Ni-
colas Leoz ficou surpreso ao saber que
a distância entre Brasília e Goiânia
é de apenas 175 quilômetros. Hezir Es-
pindoía explica:

— Ele me confirmou que real-
mente Brasília está fora da Copa
América, pois recebeu informações
da CBF de que o público não presti-
gia o Campeonato Brasiliense. Mas
argumentei e coloquei os fatos para
ele, que prometeu rever o caso. Eu
disse ao Leoz que, se preciso fosse, o
levaria à presença do governador e do
presidente José Sarney — prometeu
Hezir Espíndola.

Reinaldo de i
volta. Agora

como técnico.
Belo Horizonte (Sport Press) — Rei-

naldo, um dos maiores jogadores bra-
sileiros das década de 70 e 80, apesar
de sofrer inúmeras contusões, iniciou
uma nova carreira no futebol: a de
treinador. Ele estreou nos juniores do
Atlético Mineiro, que empatou de 1 x
1 com o Olimpic, de Barbacena, no
Mineirão, na preliminar do clássico
entre Cruzeiro e o próprio Atlético.

Como treinador, Reinaldo espera
se consagrar no futuro, repetindo o
seu sucesso como jogador. Ele agora
ficará comandando os juniores do
Atlético Mineiro,' com a função de des-
cobrir novos talentos. Reinaldo se
emocionou com a sua estréia como
treinador. "A profissão é interessan-
te e gostosa", comenta.

Reinaldo acha que tem tudo pa-
ra vencer como treinador. Nesta fun-
ção ele é um dos mais jovens do
futebol brasileiro, com apenas 32 anos
de idade. O ex-artilheiro do Atlético
Mineiro prevê um futuro dos melho-
res como treinador: "Acho que strá
uma grande enru ?ão. Eu me conside-
ro uma pessoa de sorte. Comecei mi-
nha carreira de jogador no Mineirão
e agora iniciei a de treinador no mes-
mo estádio e no clube que sempre
amei. Estou confiante no meu suces-
so nessa nova carreira.

Como jogador, Reinaldo foi um
dos nossos maiores talentos nos anos
70 e 80. Pena que tenha sofrido suces-
sivas contusões e se submetido a mui-
tas cirurgias. Reinaldo é um
recordista na história do Atlético: é
o maior goleador do clube em todos
os tempos, com 386 gols; o principal
artilheiro do Campeonato Brasileiro,
com 28 gols em 1977; e o recordista de
gols nos clássicos Atlético x Cruzeiro,
no Mineirão, com 16. Integrou várias
vezes a Seleção Brasileira e disputou
o Campeonato Mundial de 1978, na Ar-
gentina.

Em 1986, Reinaldo deixou o Atlé-
tico Mineiro e teve rápidas passagens
pelo Palmeiras, Rio Negro e Cruzei-
ro. Em seguida ficou dois anos na Eu-
ropa, onde fez estágios na Suécia e
Holanda. No Ajax, de Amsterdã, prin-ciplamente, trouxe muitos conheci-
mentos, que agora pretendeimplantar no Atlético Mineiro.
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Futebol paraense perde
Luisinhos das Arábias

Mundo cão. Ontem foi en-
contrado morto, em seu aparta-
mento, o jogador Luisinho das¦Arábias, do Clube do Remo, pro-
vocando impacto em toda Be-
lém. Luisinho foi um dos
melhores jogadores importados
ultimamente por clubes locais.
Um dos últimos adeptos do fu-•tebol arte, Luisinho foi destaque'do 

time bicolor durante dois
anos, levando o Paissandu à con-
quista de dois títulos. No Clube
do Remo, este ano, voltou a mos-
trar a qualidade do seu futebol,
lidesando e dando noção de
equipe ao quadro azul. Sob sua" batuta, dentro de campo, a equi-
pe azulina ganhou acondição de; melhor time do campeonato até

. o jogo contra o Tiradentes na úl-
tima quarta-feira, no Baenão.
Seu futebol alegre, técnico e des-
contraído lembrava os grandes
craques do passado. Não era jo-
gador de força. Dintinguia-se
pelo fino trato com a bola e
grande visão de campo, expio-¦rando lançamentos às vezes de¦quarenta metros, coisa que não'.mais de vê no futebol dentro das
quatro linhas do gramado. Mes-

mo sem bola, orientava jogadas
para seus companheiros de
equipe. Peça importante dentro
de qualquer time, Luisinho das
Arábias, aos 32 anos de idade,
deixa uma lacuna difícil de ser
preenchida num curto espaço de
tempo. Ê que a equipe remista
foi armada para disputar o
campeonato de 89 tendo como
base a experiência e o talento de
Luisinho das Arábias, lemos
ainda na retina a figura desse
craque no jogo contra o Tiraden-
tes, na ultime quarta-feira, no
Baenão, num terreno alagado.
Poupando-se de lances dividi-
dos, no entanto orientava seu ti-
me, mostrando aos
companheiros o modo de atuar
num terreno pesado. A morte
sempre chega com desculpas.
Mas o desaparecimento de Lui-
sinho foi tão repentino que pou-
ca gente acreditou quando
surgiu a notícia. Com passagem
pelo Flamengo, do Rio de Janei-
ro, Arábia Saudita, Ferroviário
e outros clubes, a habilidade e
talento de Luisinho não foram
suficientes para fintar a morte.
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Tempo

Zé Augusto. Novela continua

para o
Paissandu

Para o Pais-
sandu foi vantagem
o adiamento da ro-
dada de hoje para
nova data, devido a
morte de Luisinho
das Arábias. É que,
se o jogo fosse rea-
lizado hoje, o bico-
lor jogaria sem
alguns titulares.
Assis e Gilberto es-
tão contundidos e
Zé Augusto sem
contrato. Ganhan-
do mais tempo, o
Paissandu pode

, .perfeitamente, re-
cuperar seus joga-
dores e acertar
renovação de con-
trato com o jovem
Zé Augusto. A Fe-
deração Paraense
de Futebol deverá
marcar uma nova
data para o jogo
Paissandu x Sport
Clube Belém. E a
novela Zé Augus-
to/Paissandu
continua.

Edil e Emiliano na agenda azul
O ponteiro direito Edil, que

já foi do Paissandu e recente-
mente jogou pelo Marítimo, da
Venezuela, continua na agenda
de Israel Vasconcelos, do Clube
do Remo. O diretor azulino afir-
ma que faltam pequenos deta-
lhes para acertar a contratação
desse atacante. Fora Edil, o Clu-

be do Remo está pretendendo
acertar com o zagueiro Emilia-
no, primo de Edil e que também
esteve jogando ultimamente no
futebol da Venezuela. Emiliano,
inclusive, foi lembrado pela Tu-
na, mas ainda não acertou com
nenhum clube em Belém.

Lusa, novo técnico
Sob nova orientação técnica, a Tuna Luso Brasileira

jogaria esta manhã contra o Santa Rosa.
O quadro luso atuaria dentro

de seus domínios, no Sousa. Rui Pacheco saiu da preparação
fisica para assumir a direção da equipe. Seria uma prova

de fogo para o novo treinador, pois os tunantes mostraram,
recentemente, que não aceitam derrotas. Mas o time tunante

deveria vencer a partida. É o favorito, mesmo enfrentando
problemas de reformulação, já que alguns titulares, da

defesa, foram dispensados pela diretoria.

Raimundinho Souza tça-
balhando na recuperação do
estádio Baenão. O novo diretor
de concentração do Clube do
Remo implantou novidade, co-
mo o bandejão para alimenta-
ção dos jogadores, assim como
trabalho na recuperação de
várias dependências da praçade esportes remista. Homem
ligado à imprensa esportiva,
Raimundinho Souza está pro-
videnciando no estádio Evan-
dro Almeida um lugar para os
jornalistas que trabalham em
jornais, a fim de facilitar o nos-
so trabalho. Com exceção do
Mangueirão, nos demais está-
dios oficiais de Belém a "im-
prensa escrita" tem que lutar
para conseguir um lugar para
assistir jogos.A Confederação Brasilei-
ra de Futebol alertando todas
Federações filiadas para to-
marem providências contra a
violência e campos de futebol
do país. Seria uma sábia deci-
são se fosse cumprida pelos àr-
bitros de todo o Brasil. No

futebol, como em todos os se-
tores do nosso país, prevaleceo fator çoder, dinheiro. Os ár-
bitros só são rigorosos contra
os pequenos, aqueles que não
têm prestígio dentro das enti-
dades. Queremos ver essa pro-vidência alcançar êxito contra
os grandes. O nosso futebol es-
tá viciado. Temos que começar
do zero para conseguir algum
resultado.

• Futebol bicolor procu-rando contratar um bom golei-
ro, que revese e sirva de
suplente para o Samuel. Um
elenco profissional não podecontar somente com um guar-
dião para uma temporada de
um ano. O Papão contratou
dois goleiros para 89. Samuel
e Juho. Acontece, que o segun-
do é uruguaiao, portanto sen-
do demorada a sua regulari-
zação, já que sua transferência
é feita através da FIFA. As-
sim, se Samuel sofrer contu-
são, o Paissandu estaria sem
goleiro.

Na Inglaterra, Arsenal
dispara na liderança

Londres (AFP) — Em busca gJW—
de um ti tulo que não conquista des-"?
de 1971, o Arsenal, que ontem ven- °\
ceu o Middlesbrough por 1 a 0, I
aumentou a vantagem na lideran- feg
ça do Campeonato Inglês de Fute- II1
boi da Primeira Divisão. Agora, ^com 72 pontos, o Arsenal tem oito j> m
a mais do que o Liverpool, quel|
adiou a partida da 37» rodada, por- o
que hoje, enfrenta o Nottingham
Forest, em OLD Trafford (Man-
chester) pela semifinal da Copa da
Inglaterra.

Resultados — Charlton 1x0
Wimbledon; Derby County 2x1
Aston Villa; Middlesbrough 0x1
Arsenal; Newcastle lxl Millwall;
Norwich 1x0 Everton; Southamp-
ton 1 x 1 Manchester United; West
Ham 1x0 Luton.

Classificação — 1. Arsenal 72
pontos; 2. Liverpool 64 pontos; 3.
Norwich Gl pontos; 4. Nottingham
Forest 60 pontos; 5. Tottenham 57
pontos; 6. Derby County 55 pontos;
7. Coventry 53 pontos; 8. Millwall
52 pontos; 9. Wimbledon 50 pontos;
10. Manchester United 48 pontos;
11. Queen's Park Rangers 47 pon-
tos; 12. Everton 45pontos; 13. Sou-
thampton 44 pontos; 14. Aston
Villa, Charlton e Middlesbrough 39
pontos; 17. Luton e Sheffield Wed-
nesday 38 pontos; 19. West Ham 32
pontos; 20. Newcastle 31 pontos.

Seleção peruana
com desfalques
Lima (AFP) — Sem quatro

dos jovens valores, que não pude-
ram viajar porque estão machu-
cados, a Seleção Peruana de
Futebol seguiu ontem com desti-
no a Fortaleza, onde quarta-feira
enfrenta o Brasil em partida
amistosa preparatória para as
eliminatórias da Copa do Mundo
e a Copa América.

Sem poder contar com Pu-
chungo Yanez, Illescas, Briceno
e Anchasi, o técnico Pepe, brasi-
leiro que estréia na direção do
Peru, escalou a equipe para a
partida de quarta-feira com Pu-
rizaga; Rojas, Reguena, Del So-
lar e Vidales; Chinnos, Carranza
e Cervera; Eduardo Rey, César
Rodriguez e Zegarra.

-.sri i nviâ3kfa1¥iJ' ímMtii'''Vpm'• a
equipe, que tèrh média de idade
de 20 anos, os jogadores Chavez-
Riva, Ramirez, Talavera, Baza-
lar, Luís Rey na, Torres e Falcon.

Após o jogo contra a Seleção
Brasileira, os peruanos seguem
para Assunção, onde fazem outro
amistoso contra o Paraguai. O
Peru disputa as eliminatórias no
grupo 1 Sul-Americano, com a
Bolívia e o Uruguai.
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Valência derrota
Espanol: 1 a 0
Barcelona (AFP) — O Valên-

cia venceu ontem o Espanhol, de 1
a 0, numa partida antecipada da
31° rodada do Campeonato de Fu-
tebol de Primeira Divisão da
Espanha.

O gol do Valêcia foi feito por
Eloy, aos 8 minutos do primeiro
tempo.

As outras partidas da 31" roda-
da serão disputadas neste
domingo.

"•v"

Sampdoría perde
para o Lecce
Roma (UPI) — Em partida

antecipada em 24 horas para lhe
permitir um dia de descanso para
a partida pela Recopa, na quarta-
feira, o Sampdoria, onde joga o
brasileiro Toninho Cerezzo, perdeu
para o Lecce, de 1 a 0. O gol foi
marcado por Rodolfo Vanoli, aos 13
minutos do segundo tempo.

Cinco jogos no
certame escocês

Glasgow (AP) — São os se-
guintes os resultados das partidas
falizadas ontem pelo Campeonato
de Futebol Escocês da Primeira
Divisão: Aberdeen 0x0 Mother-
well; Celtic 1x0 Hibernian; Dun-
dee 1x2 Rangers; Hamilton 2 xl
St. Mirren; Hearts 0x0 Dundee
United.

Paul Williams (à dir.), do Charlton, disputa uma bola com John
Scales, do Wimbledon.

Lance do jogo do Werner Bremen, na rodada alemã.

Campeonato alemão teve
rodada neste sábadtíf

Bonn (UPI) — São os seguintes os
resultados e a classificação do Campeo-
nato de Futebol Alemão da Primeira
Divisão: Bayern Munich 1x0 Man-
nheim; VFB Stuttgart 2x0 Karlsruhe;
Borussia Dortmund 0x0 Hamburg St.
Paul; Borussia Moenchengladbach 3 x

Bayer Uerdingen; SV Hamburg 2x1
Eintracht Frankfurt; Werder Bremen

x 2 Cologne; Hannover 3x4 Stuttgart
Kickers'; Bayer Leverkusen 3x0 Nue-
remberg; Kaiserslautern 3x0 Bochum.

C/ass/Hcnção — Bayer Munich, 42

pontos; Cologne 39 pontos; Werder Bre-
men 36 pontos; SV Hamburg 35 pontos;Bor. Moenchengladbach 33 pontos;VFB Stuttgart 32 pontos; Bor. Dort-
mund30pontos; Kaiserslautern 30pon-
tos; Bayer Leverkusen 27 pontos; Bayer
Eurdingen 27 pontos; Hamburg St. Paul
27 pontos; Karlsruhe 26 pontos; VFL
Bochum 26 pontos; Waldhof Mannheim
22pontos; Nueremberg 21 pontos; Ein-
tracht Frankfurt 19 pontos; Stuttgart
Kickers 19 pontos; Hannover 13 pontos.

Racing tenta
comprar Rubem

Buenos Aires (UPI) — Um
grupo de empresários ligados
ao Racing Club de Avellaneda
está concretizando gestões pa-ra a compra do passe definitivo
do meio-campo uruguaio Ru-
bem Paz, fixado em 500 mil
dólares.

O grupo está sendo mobili-
zado por Juan Carlos Crespo,
ex-titular da subcomissão de fu-
tebol, sem a presença de inter-
mediários ou empresários do
mercado futebolístico.

Rubem Paz foi adquirido
pelo Racing por empréstimo há
dois anos ao seu homônimo da
França, e agora se quer com-
prar o passe em definitivo.

Crespo informou que na
, terça-feira telefonará para o¦}^'|ires|dStí^!;,;dó clube 'francês,;

'f r!w^&b, p,èiJííã,á redução do pré-"
ço do passe e um plano para o
pagamento parcelado. O em-
préstimo vence no próximo
mês.

O Racing de Paris, que tam-
bém tem em sua equipe o uru-
guaio Enzo Francescoli,
resolveu liquidar boa parte de
seu plantei atual pelo mau ren-
dimento do time no Campeona-
to Francês.

Fernando retorna ao
Vasco de olho no tri

Rio (Sport Press) — O za-
gueiro Fernando é a grande es-
peránça do Vasco para a con-
quista do tricampeonato estadual
do Rio de Janeiro. Ele voltou pa-
ra o clube, emprestado pelo Lou-
letano, da Segunda Divisão de
Portugal, a fim de reforçar o ti-
me de Sérgio Cosme no segundo
turno. Na Taça Guanabara e no
Campeonato Brasileiro ele fez
muita falta à equipe, que perdeu
dois títulos importantes.

O ponto fraco do time do Vas-
co era a zaga, que falhou muito,
principalmente no Campeonato
Brasileiro. Fernando, com seu es-
pírito de liderança e um futebol
a nível de Seleção Brasileira, fez
muita falta. Tanto é verdade, que
os dirigentes não perderam tem-
po e o trouxeram de volta, mes-
mo por um empréstimo de ape-
nas três meses.

Fernando foi bicampeão ca-
rioca e um dos melhores jogado-
res do timaço de Sebastião
Lazaroni. Mas o futebol portu-
guês investiu na contratação de
craques do Vasco e levou Fernan-
do, Mauricinho e Henrique. Todos
foram contratados pelo Lauleta-
no, da Segunda Divisão de Por-
tugal. O zagueiro, aos 28 anos de

idade, jogou seis meses no fute-
boi português. Emprestado até o
final do Campeonato Estadual do
Rio de Janeiro, voltou eufórico
por ter marcado três gols no
Campeonato Português da Se-
guntía Divisão e quatro nos
amistosos.

O zagueiro informou que em
Portugal jogou com muita liber-
dade de ação. Sempre foi à fren-
te para finalizar as jogadas. Mas
no Vasco ele atuará de forma que
Sérgio Cosme mandar, pois se
empenhará ao máximo para le-
var o time ao tricampeonato ca-
rioca. Outro motivo que deixou
Fernando feliz, foi o fato de ter a
chance de ser convocado pela
primeira vez para a Seleção Bra-
sileira, principalmente pprque játrabalhou com Sebastião Lázaro-
ni, que conhece o seu futebol.
Fernando, com isso, pretende se
valorizar ainda mais e voltar pa-
ra a Europa, a fim de jogar em
clubes da Primeira Divisão.

Fernando está há um ano e
meio jogando sem ter tirado fé-
rias, em função de sua mudança
para Portugal. Mesmo assim, o
zagueiro está cheio de disposi-
ção, a fim de ajudar o Vasco a ser
tricampeão estadual.

Vise Souza Franco-Ver-o-peso-Terminal Rodoviário-Porto do Sal
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Bradesco x Enxuta
no futebol de salão
Rio (AJB) — Bradesco e

Enxuta, de Caxias do Sul, de-
cidirão neste domingo, no gi-
násio do Bradesco, a XVI
Taça Brasil de Futebol de Sa-
lão. Após os resultados das
semifinais realizadas neste
sábado — Enxuta 3 a 2 no Cir-
cuito Militar e Bradesco 0 a
0 com o Água Branca— as
duas equipes chegam à final
em condições de igualdade. O

ginásio do Bradesco esteve
completamente lotado e por
isso, a diretoria do clube so-
licitou policiamento ao Io Ba-
talhão da Polícia Militar, que
enviou 20 soldados. As duas
partidas transcorreram nor-
malmente sem maiores inci-
dentes. O que todos
reclamaram foi do forte ca-
lor, que dentro da quadra
chegou perto dos 40 graus.

PROMOÇÃO DE: 08 A 13/05/89
01 - CANA TATUZINHO C/12 GFS (CX) S 6,50
02 - VODKA BAIKAL C/12 LTS (CX)  S 22,00
03 - SACO PLÁSTICO DE 1/2 KILO (MIL)  S 3,00
04- SACO PLÁSTICO DE 1 KILO (MIL)  S 5,00
05 - SACO PLÁSTICO DE 2 KILOS (MIL) 8,00
06 - CHIC. PLOC. C/120 UN. (PC)  2,65
07 - CHIC. PLET'S C/120 UN. (PC)  2,80
08 - CHIC. BIG BOL (KILO) i. 3,45
09 - CHIC. BUBALOO C/60 UN. (CX)  2,60
10 - BEIJINHO DA XUXA (POTE)  3,20
11 - CHOCOLATE CANASTRA C/50 UN. (PC)  2,50
12 - TALCO TABU 12 UN. (DZ)  13,20
13 - DESOD. PINHO CAMPOS JORDÃO 12 UN. (DZ)  4,26
14 - PAPEL HIG. CINELÂNDIA C/50 RLS (FDO)  8,60
15 - SABÃO PREFERIDO C/20 BRS. (CX)  9,56
16 - DETERGENTE LÍQUIDO MINERVA PLUS C/24 (CX) ... 9,60
17 - ARAME FARPADO SERTANEJO C/500 MTS. (ROLO) . S 30,00
18 - GRAMPO P/ARAME FARPADO (KILO)  S 1,00

,19 - COLHER INOX DE MESA (DZ)  S 3,65
Í20 - PREGO JOSSAN (1 1/2 x 131 (1 1/4 x 14) (KILO)  S 1,20
21 - PREGO JOSSAN (3x9) (2x11) (KILO)  S 1,00
22 - CONSERVA VIANDADA SWIFF C/24 (CX)  S 18,96
23 - CAFÉ ESTRELA A VÁCUO PURO C/5 KILOS (CX)  S 23,75
24 - COLA POLAR C/25 TUBOS (CX)  S 8,00
25 - LÂMPADA CSRAM C/100 UN. 40 x 60 WTS (CX) .... S 45,00
26 - FÓSFORO GUARANY C/1200 CXS (FDO)  S 30,00
27 - CHAPÉU DE PALHA C/2 CAPAS (DZ)  S 4,00
28 - ÓLEO DE LINHACA P/EMBARCACÃO (LITRO)  S 2,50
29 - PANAGEM P/PESCA C/100 M - 030.50.20 (UN)  S 65,00
30 - PANAGEM P/PESCA C/100 M - 030.50.25 (UN)  S 65,00
31 - PANAGEM P/PESCA C/100 M - 040.50.45 (UN)  $ 85,00
32 - SARDINHA PESCADOR C/50 UN. (CX)  S 22. 0
OBS.: NA TABAQUEIRA DA AV. SOUZA FRANCO, COMPR 3

A PARTIR DE NCzS 100,00 DÁ DIREITO A UM BRINDE: L A
LITRO DO FINÍSSIMO VERMOUTH BIANCO STOCK.

ILEGÍVEL
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Residencial Villa-Lobos, onde residia Luizinho encontrado morto ontem de manhã, por volta das 10 horas... e cuja morte lotou o Instituto "Renato Chaves".

P€11"€lfl€l ardíaca mata Luizinho
ítalo Gouvêa e Braz Chucre

Parada cardíaca. Segundo
fontes do Instituto de Polícia
Científica "Renato Chaves", es-
ta teria sido a causa da morte do
atacante Luizinho das Arábias,
do Clube do Remo, encontrado
morto na manhã deste último
sábado, por volta das 10 horas,
em seu apartamento, no edifício
Villa Lobos, onde residia no bio-
co A, apartamento 403. Com 31
anos, desquitado, Luizinho foi
encontrado morto deitado num
colchonete, com o corpo coberto
até o pescoço com um lençol es-
tampado, num indício de que fa-
leceu dormindo. Pelo cadáver —
que encontrava-se em adiantado
estado de decomposição —, as
estimativas dos peritos do Insti-
tuto de Polícia Científica "Rena-
to Chaves" são de que Luizinho
estivesse morto há cerca de dois
dias e meio.

Foi, aliás, o mau cheiro exa-
lado pelo cadáver que levou à
descoberta da morte do artilhei-
ro do Clube do Remo, que, com•seus gols, logo conquistou a exi-
gente torcida azulina, após ter
sido ídolo, por duas temporadas
consecutivas — em 1987 e 1988
—, do Paissandu. O odor exalado
chegou a ser confundido, por
uma moradora do mesmo andar
em que residia Luizinho e que
não quis se identificar, como um
vazamento de gás. De imediato,

ela acionou outros vizinhos, com
um deles identificando o odor co-
mo de cadáver em decomposi-
ção. Depois de contatarem com
o porteiro do bloco A e aciona-
rem a polícia e o próprio Institu-
to de Polícia Científica "Renato
Chaves", os demais moradores
do andar decidiram, então, ar-
rombar o apartamento, onde o
atacante azulino encontrava-se
morto.

Com a notícia da morte do
novo ídolo da torcida remista,
um grande contingente de curió-
sos se concentrou em frente ao
Villa Lobos, dificultando a re-
moção do cadáver, feita depois
que três guarnições do Policia-
mento Tático Metropolitano
(Patam) da Polícia Militar iso-
lou o edifício.

Oficialmente, o laudo que
esclarecerá a causa da morte de
Luizinho das Arábias deverá ser
liberado nesta próxima
segunda-feira, pelo Instituto de
Polícia Científica "Renato Cha-
ves". Após a necrópsia, o cada-
ver de Luizinho das Arábias foi
embalsamado na Santa Casa de
Misericórdia do Pará e depois
conduzido para a capela mor-
tuária da Igreja dos Capuchi-
nhos, com o traslado para o Rio
— onde será sepultado — previs-
to para as 7 horas deste
domingo.

r

Luzinho, com a camisa do Remo. A remoção do cadáver.
A vizinha a quem o mau
cheiro chamou atenção.

Biografia do craque
Luiz Alberto Duarte dos

Santos, consagrado como Luizi-
nho das Arábias, nasceu em 13
de novembro de 1957, no Rio de
Janeiro, filho de Atila Duarte
dos Santos e Elza Duarte. Luizi-
nho — que era desquitado de
Eliane dos Santos — deixou um
filho, Rafael Duarte dos Santos,
de sete anos. Ele começou sua
carreira, como jogador, na Por-
tuguesa do Rio de Janeiro,
atuando ainda, no futebol cario-
ca, por Flamengo, Bangu e Bo-
tafogo. Além de atuar na Ará-
bia, daí o nome de guerra pelo
qual passou a ser celebrado pela
torcida, foi artilheiro no futebol
cearense, no qual atuou pelo

Fortaleza e pelo Ferroviário.

Em 1987 veio para o futebol
paraense, defendendo o Pais-
sandu, onde fez dupla com Cabi-
nho, se tornando um dos artilhei-
ros do time bicolor, pelo qual foi
campeão. Ano passado, ele re-
tornou ao futebol cearense, vol-
tando a defender o Ferroviário.
O Paissandu, contudo, foi busca-
Io novamente e Luizinho foi um
dos destaques da conquista do
bicampeonato. Sua contratação
pelo Clube do Remo, este ano,
foi uma das notícias mais bom-
básticas da atual temporada, ti-
rando o futebol paraense da mo-
notonia em que se encontrava.

Para os médicos, uma surpresa
Ano passado, durante um

treino na Curuzú, quando Luizi-
nho das Arábias jogava pelo
Paissandu, o médico Antônio
Baetas, chefe do Departamento
Médico do Paissandu, notou o
atacante excessivamente agita-
do. Por precaução, solicitou um
exame no atacante, no qual de-
tectou que Luizinho apresentava
uma extrassístole - batimento
anormal do coração. Como, po-
rém, por si só, a extrassístole
não chega a ser indicador de
qualquer anormalidade — po-
dendo verificar-se em situações
de stress, medo ou de grande es-
forço físico, por exemplo —,
Baetas convenceu o jogador a se

submeter a exames
complementares.

Nos exames realizados na
clínica Socor, onde o jogador se
submeteu a um teste ergométri-
co - um eletrocardiograma com
prova de esforço —, não foi de-
tectada nenhuma lesão corona-
riana. Isso, segundo Baetas,
permitiu a Luizinho continuar
jogando normalmente. "Sua
morte me deixa muito abatido,
porque eu era amigo dele", la-
mentou o médico bicolor.

Baetas recorda, ainda, ter
aconselhado Luizinho a deixar
de fumar, beber e tomar café."Luizinho das Arábias, bebia

muito café, além de fumar bas-
tante. Isso ele foi deixando aos
poucos e. segundo me contaram,
]á não bebia e nem fumava,
além de tomar café moderada-
mente", contou também Baetas.

Por seu turno, um dos medi-
cos do Clube do Remo, Amintas
Melo, declarou a O Liberal que
Luizinho das Arábias não apre-
sentava sintoma de qualquerdoença. "Para mim, foi uma
enorme surpresa saber da sua
morte", acrescentou. O médico
remista, inclusive, chegou a
envolver-se num entrevero com
Paulo Rolla, ex-dirigente do
Paissandu, que, em entrevista a

uma rádio,, lamentara que o Clu-
be do Remo desconhecesse que
Luizinho das Arábias era
cardíaco.

Corroborando o depoimen-
tos de Melo, o médico Raimundo
Barros, também do Departa-
mento Médico remista, afirmou
que quarta-feira passada, quan-do jogou sua última partida —
na qual o Clube do Remo goleou
o Tiradentes, por 4 a 1 —, Luizi-
nho ressentia-se, apenas, de
uma gripe. "Depois de medica-
do, ele foi embora para sua ca-
sa. Fiquei estarrecido com sua
morte", concluiu Raimundo
Barros.

!

Rodada do campeonato foi cancelada

Dutra, o último técnico.

A notícia da morte de Luizinho das
Arábias — que inclusive provocou o can-
celamento dos jogos previstos para este
domingo, pelo Campeonato Estadual —
chegou ao Baenão ao final da manhã
deste último sábado, por volta das
llh45min, logo após o treinador Dutra
encerra o treino do dia. Naquela altura,
poucos jogadores se encontravam no es-
tádio azulino — entre os quais Tonho,
Gledston, Wagner e Arapixuna.

O goleiro Wagner, um dos mais pró-
ximo a Luizinho, mostrava-se atônito,
aparvalhado mesmo. Ele disse ter estra-
nhado a ausência do companheiro de clu-
be nos últimos três dias, porém não ima-
ginava o desfecho trágico do qual foi víti-
ma o artilheiro remista. Chocado, ele
não quis ver o cadáver de Luizinho."Não tive forças", confessou, dizendo-se"arrasado".

Wagner sublinhou, em seu depoi-

mento, o despreéndimento de Luizinho,
a quem descreveu como alguém sempre
disposto a ajudar o próximo e incapaz de
guardar rancor. Um depoimento corro-
borado por Américo Damasceno, o "Se-
co", funcionário do Clube do Remo há 15
anos e que diz ter deixado de beber porinterferência de Luizinho. A solidarieda-
de de Luizinho foi igualmente enfatizada
por Deusarina da Silva, há sete anos co-
zinheira do Clube do Remo.

Maurício Santiago, ex-dirigente do
Paissandu, definiu Luizinho como "uma
personalidade fora do comum". "Luizi*
nho tinha muito caráter e sabia fazer
amigos. Eu mesmo, quando travei co-
nhecimento com ele, passei a admirá-lo.
Lamento bastante sua morte, pois era
ainda jovem e gozava de muito prestí-gio", acrescentou. Por sua vez, Antônio
Carlos Nunes, presidente do Conselho

Deliberativo do Paissandu salientou que"Luizinho, foi um nome de destaque no
futebol paraense e nós temos de
reverenciá-lo".

Outro depoimento emocionado foi o
do presidente do Clube do Remo, Ubira-
jara Salgado, que inclusive decidiu man-
ter o pagamento dos salários de Luizinho
das Arábias até janeiro do próximo ano,
quando encerraria o contrato do joga-
dor. "Luizinho, seja como jogador, seja
como pessoa, era uma figura excepcio-
nal", declarou. Por sua vez, o treinador
do Clube do Remo, José Dutra dos San-
tos, engrossando o coro de lamentações
pelo desaparecimento de Luizinho, siibli-
nhou a perda que sua morte representa
para o Clube do F.emo. "O Luizinho era o
maestro do time remista. Mas temos de
encarar a realidade das coisas",
concluiu.

ml-
Deusarina: elogios.

Luizinho, em uma de suas últimas atuações. Ubirajara: admiração. Wagner: chocado.
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que vocês atribuem o boom da ilus-
tração nos espaços dos jornais, nes-
ses últimos cinco anos?

J.Bosco — A grande imprensa, em geral, des-
cobriiiíque o poder de comunicação da charge
étão forte quanto o de um editorial.

LPê — Que eu saiba, desde o fim do Império
a charge sempre teve seu espaço na imprensa.
É só deixar que ela aparece. Além do que a ilus-
tração sempre valeu por 999 palavras.
P Em que época vocês acham que houve mais
material para trabalhar a charge: antes ou du-
rante a chamada Nova República?

J.Bosco — Ah!, sem dúvida, antes. A Nova Re-
publica é tão sem graça quanto Sarney. Exem-
pio disso é que ainda não apareceu nenhuma
safra boa de cartunistas. Na época da ditadu-
rà, o humor era o terror dos políticos. Hoje já
tem político por aí colecionanqo charges. Pode?

LPê - Antes, na ditadura, a informação era hí-
per controlada. A corrupção rolava solta, mas
ninguém sabia. E quem sabia não podia falar,
se não era 'ferrado. O chargista então dava o
recado nos 'entretraços'. Mesmo assim, eles de-
ram muito trabalho. Mas também se 'ferra-
vam'. Agora, na transição (isso não acaba?) da
Nova República, fazer charge virou sopa no
mel. Tão fácil que muito caricaturista, às ve-
zes, se perde, se enrola. Eu também. Como 'a
coisa' agora está descarada, o que não falta é
informação (não todas, é claro). Então tem que
ler muito e tudo, pra saber a versão de cada la-
do. Essa tal de Nova República é pródiga em
material. E se o político, em qualquer época,
diz que não gosta de ser 'chargeado' ele não é
político.
D Vocês têm problema com censura? Como
vêem a questão da falta de liberdade de expres-
são no país, ainda existe?
•: J.Bosco — Enquanto a censura servir o siste-
ma, ela nunca vai acabar. A liberdade de ex-
pressão tornou-se "força de expressão", isso
sjm. O jeito é pular fora, ou conviver com a au-
tpcensura.
«;LPê — A falta de liberdade é inerente ao ho-
rjiém. A gente só tem a liberdade de optar, mas
a^íiberdade mesmo nem as galáxias têm. E
ollía que elas são grandes e poderosas. Todo jor-
rial tem sua censura (implícita ou explícita). No
Brasil, os grandes jornais são empresas e co-
mo tais têm suas limitições. Já tive algumas
cjiarges censuradas, mas isso não é problema.
Kfoblema é o dono do jornal querer te dizer co-
djjt;tèm que se: a charge. Aqui isso não
aconteça
(p Dá para viver exclusivamente do trabalho de
çaricaturista em jornal?J.Bosco — Isso só vai ser possível quando for
desvendado o terceiro segredo de Fátima
(risos).

LPê — Do que eu sei, nenhum çaricaturista
vive com o salário do jornal — e olha que eu
sou doublé de chargista, ilustrador, caricaturis-
ta, diagramador e outras "cositas más". Mas co-
mo eu tenho um contrato de exclusividade com
o jornal, tô voltando pra tocar na noite. Os boê-
mios que me aguardem.
? Porque o Pará ainda não produziu um salão
de humor a nivel nacional, a exemplo de outros
Estados, como o Piauí, hoje em seu "5? Salão",
considerado um dos melhores do País?

J.Bosco — Além do marasmo dos cartunistas,
o governo e a Secretaria de Cultura não se ma-
nifestam. O último convite que recebemos do
governo foi em 85, eu e o Biratan. Tinha uma
verba destinada ao salão, mas tão ridícula que
não dava nem pro coquetel de inauguração. La-
mentável.

LPê — Eu não me ligo muito nesse negócio
de salão, quadrinho-de-parede, etc. Mas se ain-
da não se fez isso é por total incapacidade (???)
do Estado e dos cartunistas. Por falta de crédi-
to é que não é. Taí o Biratan, o Bosco, o Paulo
Emanuel (quem mais?), que já ganharam prê-
mios até em salão internacional. Mas tá pro-
vado que esta terra não é benevolente com seus
filhos. Pobre de nós.

ii

J. Bosco e Luís Pê

O traço impagável
e muitas
vezes cruel dos
ilustradores J. Bosco e
Luis Pinto, d«
O LIBERAL,
é colocado
a nu nesta entrevista
ao Caderno Dois.
Lembrando que uma
charge ou cartum
valem por "999 palavras",
Bosco e Luis Pê
observam que o Pará
ainda não teve
o seu primeiro salão
de humor em função do"marasmo" dos
profissionais e organismos
competentes.
Eles elogiam o
concurso realizado
a cada dois anos
pela "Folha de
São Paulo"
a fim de descobrir
novos talentos
e dizem que é
importante furar
o bloqueio dos"grupinhos
do Sul".

Uma dupla
D Qual a importância do concurso realizado a^y?
cada dois anos, pela "Folha de São Paulo", com
a finalidade de descobrir novos talentos?

J.Bosco — Isso é prova da importância que
têm as charges e ilustrações para os jornais,
e uma chance de invadir o mercado sulista, já
que é apanágio dos paulistas e cariocas.

LPê — A importância de furar o bloqueio.dos
grupinhos do Sul. Dizem que lá a briga é feia.
Mas bem que os jornais daqui podiam fazer um
concurso tipo o da "Folha", pois essa *panelinha'
— Bira, na Província; Bosco e eu, aqui no LI-
BERAL; e o Félix, no Diário — já tá-enchendo.
D Na opinião de vocês, por que os jornais não
abrem espaço para os cartunistas — aquela ve-
lha questão, considerada folclórica pelos pro-
fissionais dessa área, da diferença entre a
charge e o cartum?

J.Bosco — O cartum é apenas uma piada, sem
nenhum compromisso com a notícia. Ele não
tem poder crítico. É esse o desinteresse dos
jornais.LPê — Sugiro perguntar pra direção dos jor-
nais. Eu também queria saber. A diferença do
cartum pra charge (argh!) é como a diferença
da harmonia pra melodia. Entendeu? Não faz
mal. Aqui vai outra explicação: a charge é uma
crítica político-econômica; e o cartum, uma
crítica sócio-cultural. Entendeu? A charge é:
tudo pela política; o cartum é: tudo pelo social.
D Há possibilidade de se fazer uma revista (de
humor) local com trabalhos de ilustradores, já
que em Belém existem vários profissionais
atuando nessa área?

impagável
J.Bosco — Uma revista de humor?! Parece

piada. Isso depende só dos cartunistas. Somos
todos preguiçosos (risos). Apesar dessa pregui-
ça, foi feita uma única revista, em 81, com tra-
balhos de alto nível, chamada "Xibé", feita pelo
Biratan, Walter Pinto e Nilson Brazil. Revista
essa que deu prejuízo aos três, morrendo no ter-
ceiro número. Tentou-se novamente, mas a pre-
guiça falou mais alto.

LPê — Possibilidades nenhuma. A não ser que
apareça um editor com muito dinheiro e um lá-
tego (sente o eufemismo!) pra bo-
tar essa cambada (eu, idem) de
preguiçosos pra trabalhar. Mes-
mo assim ia ter prejuízo. O leitor
médio não compra jornal sem
charge nem charge sem jornal.
D O que é preciso para ser um
çaricaturista?

J.Bosco — Desenhar, ler muito
e procurar, se possível, copiar os
profissionais até se engajar.

LPê — Fazer caricatura. Se eu
soubesse o que é preciso pra ser,
abria uma escola e tava ensinan-
do. Que pergunta idiota!
D Há influência em seus traços.
Quais?J.Bosco — Eu tenho o deboche
e o cinismo do Jaguar nas piadas,
e o traço simples e anarquista do
americano Brant Parker — o
J.Bosco é essa composição.

• LPê — Todas, desde quáséjám boas. Queria
aproveitaró espaço que o jòrnáltã dâhdo (pô,
que carência de pauta!) pra avisar as cabeças
pensantes pra irem economizando uns cruza-
dinhos, novos, é claro, pois meu livro de char-
ges (the best of) está indo pro forno. Isso prova
que não dá pra viver só do salário.

Para Luis Pê e J. Bosco, havia mais material
para desenvolver uma chrage
antes da Nova República

JÊÊÈÈÈÈà.
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 Carlos Eduardo Novaes
salário mínimo foi para NCz$ 81,40. Se-

| gundo os técnicos do Ministério do Tra-'balho, 
poderia chegar a NCz$ 95,00,

mas, vocês sabem, com toda essa gra-
na no bolso, o trabalhador ia sair por aí compran-
cio tudo e acabaria por implodir o Plano Verão.
Como gostam de dizer os ministros da Fazenda
e do Planejamento, "é melhor implodir o traba-
lhador do que o nosso plano".

Salário mínimo nasceu no dia 14 de janeiro
(trata-se de um capricorniano) de 1936. Está por-
tanto com 53 anos. Se alguém, porém, cruzar
com ele na rua, vai perceber que aparenta mui-
to mais. Salário mínimo definha de ano para ano.
Hoje é um inútil que não serve para nada. "Iàl-
vez fosse até mais acertado chamá-lo de mini-
salarinho submínimo. Sim porque, convenha-
mos, com NCz$ 81,40 o trabalhador nao paga nem
a tampa do caixão. No entanto — eis um dado in-
quietante —, nunca se soube de ninguém que te-
nha morrido de salário mínimo. Concluo então
que deve haver algum truque, um macete, uma
mágica que explique como um trabalhador po-
de se sustentar e à família com essa miséria que
lhe concede o governo que faz tudo pelo social.

Para apurar a verdade, fui à casa de Matias,
o operário-padrão. Ele deve ter algum escondi-
do, pensei no caminho, ninguém vive com um sa-
lário desses. Bati à porta e quando ele abriu fui
logo perguntando onde está o dinheiro, Matias?
Antes que ele dissesse que não tinha (a surrada
desculpa de todo trabalhador de salário mínimo)
fui me adiantando.
J — Estou falando daquele dinheiro que você
tem guardado para sustentar a família. Ou quer
que eu acredite que vocês vivem do seu salário
mínimo?

Matias puxou os bolsos da calça para fora.

•Eu não tenho nada.
Não tem aqui! E a conta bancária na

Suíça? Você ficou louco?
Ainda não, mas vou ficar se você não dis-

ser a verdade. Só um louco pode acreditar que
você, sua mulher e os dois filhos vivem do seu
mínimo. Vamos, Matias, confesse logo. Onde es-
tá o dinheiro?

Ele insistia em dizer que não tinha. Come-

cei a revirar o barraco. Fui ao quarto da família
ao lembrar que muita gente ainda guarda dinhei-
ro debaixo do colchão. Para minha surpresa, po-
rém, não havia colchão.

— Vamos, Matias! Diga onde estão os dóla-
res, as ações da Petrobrás. Que é isso? Uma ai-
mofada rubro-negra! Significa que você vai ao
Maracanã, não?

Ele disse que era sua única diversão e me
perguntou se nao podia ver o Flamengo jogar?

O Milagre Brasileiro
_p cm

- Não. Não pode — respondi — Só pela tele-
visão. Nos cálculos do salário mínimo não exis-
te o item lazer. Olha só! Você usa talco, sabonete,
papel higiênico, escovas de dente? Quatro esco-
vas! Uma para cada membro da família? Tudo
isso com NCz$ 63,90? A mim você quer enganar?
Matias, você esta nadando em dinheiro!

Peguei a máquina de calcular para refazer
as contas com as despesas de alimentação, ha-
bitação, vestuário, higiene, transporte, quando
observei a mulher de Matias colocando quatro
pratos na mesa. O quê? Vão comer todos os qua-
tro? Não é possível!Você não tem vergonha, Matias? Mentin-
do desse jeito? Ninguém que ganhe salário mi-
nimo pode botar quatro pratos na mesa. Você
tem muito mais dinheiro do que imagino! Você
é um neocapitalista enrustido!

Ele tentou se explicar:
Essa é a primeira refeição que fizemos.
Primeira? Quer dizer que ainda tem ou-

tra? É inacreditável!
Primeira esse ano. Sempre almoçamos

dia 1? de maio.
Matias ainda se explicava no momento em

que entrou a polícia dizendo ter recebido denún-
cias que 

"o senhor tem um padrão de vida mui-
to acima do trabalhador de salário mínimo". Os
policiais pegaram Matias pelo braço e saíram
arrastando-o.

Vai contar para o delegado — disse um po-
licial — como e porque tem quatro escovas de
dente em casa.

Da porta da casa pude ver Matias entrando
no camburão, esbravejando:Vocês não podem fazer isso comigo. Vo-
cês não acreditam em milagre? Pois eu sou o ver-
dadeiro milagre brasileiro. 
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Horóscopo
Aries (de 21/03 a 20/04) Regente: Mar-

te. Marte, seu regente, está em aspecto
com Urano, que trará novidades para a sua
vida neste fim de semana, principalmente
em se tratando de amores. Porém, ps ro-
mances que começarem agora, tendem a
ser intensos, mas de curta duração, como
um choque elétrico, chocante.

Ml/ f/T^Z-L-k^. sn^Jl.—*À
Tburo (de 21/04 a 20/05) Regente: Vê-

nus. A Lua e Vênus enviam vibrações, e is-
so favorece especialmente as mulheres
deste signo. Ficarão mais bonitas, femini-
nas e alegres; e neste momento, mais con-
fiantes no seu lugar no mundo. Momento
favorável para as artes em geral,.aprovei-te para ir ao teatro: aproxime-se de Drilho.

Gêmeos (de 21/05 a 20/06) Regente:
Mercúrio. A Lua entrando no seu signo, or-
ganiza sua vida pessoal, fazendo com que
você tenha uma sorte para resolver as
questões mais práticas e urgentes da vida.
Bom relacionamento com amigos e paren-
tes. Entretanto, deve se precaver contra
uma ponta de egoísmo e mfantilismo nas
emoções.

CÂNCER (de 21/06 a 22/07) Regente:
Lua. O Sol está entrando na sua décima-
primeira casa, que simboliza a esperan-
ça, o pensamento projetado no futuro, os
amigos, a liberdade, o inesperado, a novt-
dade. Lembre-se que o futuro ainda não
existe, e que apesar das estatísticas, o
que vai acontecer pode ser «ma surpresa.

Leão (de 23/07 a 22/08) Regente: Sol.
Dia mais ou menos tranqüilo, em que você
saberá evitar situações de atrito e brigas.
Tendência conciliatória e harmonizante, e
disposição um tanto preguiçosa. Procure
não forçar o seu ritmo, haja do seu modo,
mesmo quando se tornar aparentemente
incoerente.

Virgem (de 23/08 a 22/09) Regente:
Mercúrio. Mercúrio está num aspecto po-
sitivo com Júpiter, trazendo-lhe uma incrí-
vel clareza mental e imparcialidade nos
julgamentos. Bom humondisposição rela-
xaòa e auto-conf iança. Alias, domingo é dia
de Sol. vista-se de branco, amarelo ou
vermelho.

Libra (de 23/09 a 22/10) Regente: Vê-
nus. Novas esperanças inundam seu cora-
ção; poderá receber boas notícias,
algumas coisas mudaram de rumo paramelhor, e você, mantém o controle da situa-
ção. Tudo clareia, e algum mistério pode-rá ser desvendado. Da sua parte, deve
continuar a ser discreto nas suas decla-
rações.

Escorpião (de 23/10 a 21/11) Regente:
Plutão. Domingo agradável para os nativos
deste signo, que estarão mais expostos e sp-
Ienes, bem menos misteriosos do que de

, costume. Aproveite a oportunidade parabrilhar nos salões e nas reuniões sociais.
Todos vão levá-lo a sério e estarão dispôs-
tos a ouvir suas sábias opiniões.

Sagitário (de 22/11 a 21/12) Regente:
Júpiter. Sua cabeça está muito pratica e
objetiva, enxergando com clareza soluções
para problemas em qualquer área. Muito
otimismo e disposição; entretanto há uma
tendência para um comportamento um
tanto leviano, na tentativa de fazer valer o
seu desejo de qualquer maneira.

1KSJ
Capricórnio (de 22/12 a 20/01) Regen-

te: Saturno. Saturno em aspecto tenso com
Netuno,poderá lhe trazer uma onda de me-
lancolia, principalmente se você tiver um
volume de obrigações muito grande. De
qualquer modo, o peso da responsabilida-
de lhe soará desagradável. A noite, o reco-
lhimento é mais aconselhável.

Aquário (de 21/01 a 19/02) Regente:
Urano. Grande tendência para a inquieta-
ção, mas não é aconselhável tentar se con-
(rolar a qualquer custo. Você está mesmo
precisando de movimento; basta não que-
rer fazer tudo ao mesmo tempo. Uma coi-
sa de cada vez dá mais certo. Escolha uma
pessoa sensata para ouvir sugestões.

Peixes (de 20/02 a 20/03) Regente: Ne-
tuno. Hoje a Lua está lhe trazendo tranqüi-
lidade na vida do lar. Faça um programa
criativo com a família. Use e abuse do seu
senso de humor e da capacidade de lide-
rança. Não esqueça que você precisa de es-
paço aberto e contato com a natureza de
vez em quando.

O "boom" da
chinchila

O sr. Zizinho Leite Garcia está
desenvolvendo no vale do Cuiabá um
projeto para exportação de peles de
chinchilas. Para quem não sabe, a
chinchila é originária dos Andes e
sua pele era usada pelos reis incas
como vestimentas para rituais. So-
mente na década de 50 é que um
americano conseguiu levar alguns
animais para a Califórnia, iniciando
a criação em cativeiro.

O valor da pele da chinchila é de-
vido ao fato de que é impossível se fa-
bricar artificialmente uma pele tão
leve e com pelos tão finos como a
chinchila..Enquanto o vaso capilar
do homem produz um só cabelo, o da
chinchila em 68 pelos. Um casaco
longo de chinchila pode custar de 18
a 30 mil dólares nas boas griffes. Os
mais curtos variam de 3 a 15 mil
dólares.

Ibrahim Sued
)

Borek na embaixada turca
O embaixador da Turquia, sr. ma-

tin Kustoglu, movimentando a embai-
xada com um jantar de confraterniza-
ção, que contou com as presenças dos
embaixadores da Guiana e senhor Hu-
bert Olivr Jack, da Bélgica e senhora
Christian Saint Hubert, da FAO, sr. Pe-
ter Rosenegger e senhora e do sub-
procurad or da república professor
Carlos Martins Fernando.

Degustaram uma comida bem ao
estilo turco: "borek de camarão", um"roti de carneiro ao vinho" e "purê de
beringelas com pilav (arroz).

A sra. Sharon e o cônsul de Israel
Ehud Gol convidando para coquetel
quarta-feira, para as comemorações do
41? niver de independência do estado de
Israel.

O professor da Universidade de
Odontologia de Oklahoma, nos States,
o sr. Herbert Shillimbug, cujos livros
sobre prótese são bastante conhecidos
por nossos estudantes de odontologia,
vem ministrar um curso sobre prótese-
fixa durante o Congresso Internacional
de Odontologia, que reunirá 6 mil con-
gressistas no Hotel Nacional.

Embaixatrizes
batem o pé

A embaixatriz da Espanha,
Susan e Vega com um

grupo de embaixatrizes
da Bélgica, sra.' Sônia

de Saint-Hubert,
do Canadá,

Yvette Hollan, do Panamá,
Glória de Barletta e do

Uruguai, Manila de vivo,
batendo o pé
nos ensaios

da dança espanhola"Flamenco", iniciada há pouco
na embaixada da Espanha,

que é ministrada
pela professora

Maria Del CarmCn
Ruiz Cabezas.

Ela é espanhola e mulher
do conselheiro da

embaixada da Bélgica,
sr. Claude Misson.

Dia 11, o embaixador da
República

Democrática
Alemã, sr. Werner Hanold e sra.,

oferecem uma recepção
bye-bye ao embaixador

da Malásia, sr. Dato
Ajit Singh e sra. Datin

que estão se despedindo.

Pacino volta como um policial rancoroso
"Práticas proibidas" no livro de Coutinfio
Os ex-presidentes na Bangu

STJ terá computadores
O jovem sr. Ri-

cardo Freire Gerck,
bi-campeão de bas-
quete do Flamengo,
foi aprovado no con-
curso de juiz de di-
reito em Santa
Catarina. Armando
Pai está festejando.

O sr. Oswaldo
Collin eleito para o
conselho da Bangu.
Vai ficar ao lado de
outro ex-presidente
do BB: sr. Nestor
Jost. Aliás, o funda-
dor da Bangu, sr.
Guilherme da Silvei-
ra Pai, também foi o
número um do BB.

O sr. Oscar Cos-
ta Souto despede-se
hoje dos amigos no
cozido do Un, Deux,
Trois.

Depois de qua-tro anos de ausência,
o chefão ai Pacino

será lançado nos Sta-
tes com ?'Sea of lové",
onde ele incarna um
policial durão.

O sr. Augusto
Paulino Netto eleito
Bara 

a Academia de
ledicina. Na cadei-

ra ocupada há oiten-
ta anos pelos cirur-
giões da família
Paulino, sucessiva-
mente pelos profes-sores Augusto Pauli-
no. Augusto Paulino
Filho e Fernando
Paulino, que foi ele-
vado a membro
emérito.

Enquanto a Edi-
tora Corpo de Letra
está sendo inaugura-
da com o livro Prá-
ticas Proibidas", de
Edilberto Coutinho, o
escritor acerta o lan-
çamento do seu pre-

miado "Maracanã,
Adeus", na Itália e na
Venezuela.

Secretário-geral
da Faculdade Lati-
no-Americana de
Ciências, o professorEdilberto Torres es-
tá em Brasília, fa-
lando sobre o futuro
das Ciências Sociais
daUNB.

Caçula dos Tri-
bunais Brasileiros, o
STJ começa moder-
no. O ministro Guei-
ros Leite inaugura
amanhã o sistema
informatizado do ór-
gão, que tornará
mais ligeira a trami-
tação de documentos

.dentro do órgão.
Filosofia: Não

chore miséria. Saia
dela. Domingo, dia
de pernas de fora.

Ürn pratodietético
e etiqueta
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°óie°o 

Cnf008 J?
e deixar cozinhar Pm 

Jocar,ág"a
Cinco minuto fStSdStí^0-cfe°fsucode'iS,nar-

servir frio e enfeitarcom rodelas de ,£.

corS „n"as mãos "ao ésaga

Barriga de égua
bate recorde

Na expô de cavalo Mangalarga Marchador,
que se encerrou em SP, foram batidos dois récor-
des nacionais de preços. Uma égua pertencente
ao sr. Lindemberg Vianna, de MG, foi negociada
por NCz$ 60 mil, da mesma maneira que alcan-
çou valor inédito — NCz$ 15 mil — a barriga de
outra, pertencente ao sr. Antônio Junqueira.

Para quem não sabe, entre os criadores, é co-
mum se vender a barriga de uma égua. Se o po-
tro morrer no parto, azar de quem comprou. É
negócio de risco e no escuro.

O RJ beliscou dois prêmios: os de melhor ex-
positor e melhor criador. Ambos os títulos foram
entregues ao sr. Osana Almeida.

Affonso Romano de SanfAnna

evaneios de outono
"O outono me surpreendeu
no meio dessas incertezas"

(Chateaubriand)
Estou pensando no que me dis-

se uma amiga francesa impressio-
nada com o tempo que aqui se perde
Êara 

se conseguir qualquer coisa,
lepois de constatar que grande par-

te do dia ia embora em bobagens
que poderiam ser resolvidas rápida-
mente, ela acrescentou: — "o pior é
que nao se tem tempo para o deva-
neio. pois enquanto se está na fila ou
no taxi estamos maquinando proble-
mas e adiantando soluções".

E, no entanto, devanear é preci-
so. Sem devaneio, uma pessoa seca
e morre. Mas o devaneio virou arti-
go de luxo. Talvez na Europa e Es-
tados Unidos ainda devaneiam. Aqui
a realidade não está deixando espa-
ço algum para a fantasia.

Me lembra sempre uma crôni-
ca do Stanislaw, onde ele ataca esse
assunto através de sua experiência.
Dizia algo mais ou menos assim: o
coleguinha Dante passou a vida in-
teira escrevendo a divina comédia.
Podia passar o dia inteiro devanean-
do. O coleguinha Shakespeare
dedicou-se ao teatro, mas era só ao
teatro. O que eu queria ver era o co-
leguinha Dante, o coleguinha Sha-
kespeare e os demais coleguinhas
clássicos terem que escrever um
programa de rádio por semana,
uma seção diária no jornal, escrever
show de teatro de revista, mais um
programa de televisão semanal e
ainda perder o tempo na burocracia
no dia-a-dia.

Devanear é preciso, viver é se-
cundário. Não é a toa que dizem que
quem trabalha não tem tempo paraficar rico. E isto me lembra a esto-
ria contada por uma das mais ima-
ginosas e fraternas figuras queMinas já produziu — Fritz Teixeira
de Salles. Dizia ele que certa vçz um
cidadão nos Estados Unidos teve
uma idéia para um filme. Começou
então a procurar os estúdios e dire-
tores. Mas ninguém queria lhe dar
ouvidos. Um dia se escondeu em
meio aos cenários de uma filmagem
e na hora que iam começar a traba-
lhar irrompeu pulando no meio da
cena e gritou como um herói: — ','eu
tenho uma idéia...""Uma idéia? — exclamou o
diretor. — "uma idéia, aqui nos Es-
tados Unidos? Qual é? Diga"."Ah, não. Primeiro a gente as-
sina um contrato, depois conta a
idéia".

O fato é que a idéia era genial.Fizeram um filme que foi um suces-
so internacional de bilheteria. Daí a
um ano o diretor exclamou: — "cha-
mem o homem da idéia, quero ou-
tra idéia".

Só com muito custo o acharam.

E lhe imploraram: — "queremos ou-
tra idéia e pagamos na hora".— "Está certo, deixem o dinhei-
ro aí, quando tiver a idéia lhes
mando".

Os outros se espantaram, que-riam a idéia na hora. Mas o "idea
man" ponderou: — "calma, não é
assim. Para ter aquela idéia teve
que devanear muito. Ponham aí no
contrato uma verba para viagens.
Eu vou sair pelo mundo devanean-
do, quando tiver uma idéia lhes
aviso .

E assim foi. De quando em
quando o homem das idéias manda-
va um de seus devaneios na Oceâ-
nia, as ilhas do Caribe, etc. E era um
sucesso total.

Devanear; é preciso.
Estou convencido que no Brasil

não há filósofos (segundo dizem uns
apressados) porque não se tem tem-
po para o devaneio. Até os poetas es-
tão em extinção por causa disto.
Rilke, que vivia poetando pelos cas-
telos emprestados dizia que para se
elaborar uma única metáfora tinha-
se que viajar muito, que uma meta-
fora, a mais ordinária não nasce as-
sim por acaso. Viajar é preciso.E na mesma semana que a
francesa amiga telefonou outra ami-
ga vindo da Europa dizia: "Vamos
se ver, tomar um chá de tardinha,
conversar". E eu pensando: — ela
não sabe que eu vivo no Brasil. Aqui
nem rico devaneia mais. Já se foi o
tempo em que cronista devaneava".

E lembrou-me aquele incidente
ocorrido com o Paulinho Mendes
Campos: estava ele rasgando papel,batalhando para fazer uma crônica
e não conseguia. E no auge do deses-
pero e em cima do monte de papéisinúteis exclamou: — "eu se fosse
também escritor não trabalhava".

Falo essas coisas e me dou con-
ta de que é outono, época propícia a
devaneios, pelo menos na literatura.
Talvez também porque aquelas vo-
zes européias me fizeram lembrar
de textos de antologias escolares,
das "reveries de Rene de Chateau-briand, quando o herói romântico
podia devanear andando pela natu-
reza. Também quero devanear ao in-
vés de ter que ler essas notícias
horríveis nos jornais e de ter que vi-
ver esse cotidiano de apreensões.

Com Rene eu digo: Lautomme
me surprit au milieu de ces incerti-
ludes". E com èle continuo: "ho-
mem. a estação de sua migração
não chegou ainda, espera que o ven-
to da morte se levante. Então você
alçará vôo para as regiões desço-
nhecidas que sev, coração exige".

Diana Pequeno: novo disco
Afastada dos estúdios de gravação desde

1985, quando lançou o LP "O Mistério das Es-
trelas", a baiana Diana Pequeno volta ao dis-
co, montado um trabalho independente através
de seu próprio selo, Acquarius. "Mistérios" é o
título de seu novo LP, o sexto de sua carreira,
iniciada em 1978. No repertório, a cantora traz
compositores variados, inclusive Joni Mitchell,
em versão da própria Diana.

Quando surgiu, Diana Pequeno passou a
fundir suas origens nordestinas com todas as
outras regiões brasileiras, cantando canções
folclóricas brasileiras, latinas (cubanas, vene-
zuelanas, uruguaias), norte-americanas, cata-
lãs e portuguesas. Aos poucos, Diana sentiu a
necessidade de um repertório um pouco mais
comercial, para atender a exigências do mer-
cado e lançou "O Mistério das Estrelas", quetrazia a versão para a balada "You.ve Got a
Friend", de James Taylor. Mas o disco não con-
tribuiu para dar uma base sólida à carreira de
Diana e desde então ela ficou sem gravadora."Mistérios" vem agora por meio do selo Acqua-
rius, de sua propriedade."Mistérios" traz participações de alguns
instrumentistas como Papette (percussionista
que tem em seu currículo passagens por traba-
lhos de Sarah Vaughan, Alan Parson, Sade,
Charles Bird, Cat Stevens, entre outros), Rui
Saleme (ex-grupo DAlma, atual Hot Club do
Brasil), Elias Almeida, Gê Cortes (grupo Ka-
li), Maguinho e Mane Silveira. O repertório con-
ta com composições da própria Diana Pequeno
e também de Guarabyra, Zé Rodrix, Rui Sale-
me, Guilherme Rondon, Paulo Simões, Jorge
Alfredo, Capenga e Patinhas. Diana gravoutambém a cumbia "Ser Feliz é Melhor Que Na-
da" e regravou o clássico brasileiro "Mulher
Rendeira", cantada originalmente por Vanja
Orico.

A discografia de Diana Pequeno é compôs-
ta pelos LPs "Diana Pequeno" (1978), "Eterno
Como Areia" (1979), "Sinal de Amor" (1981),"Sentimento Meu" (1982), 'Diana Pequeno"
(1983), "O Mistério das Estrelas" (1985) e "Mis-
térios" (1989); e pelos compactos "Los Cami-
nos" (1979), "Facho de Fogo" (1980),"Diverdade" (1980) e "Mensageiro da Alegria"
(1984). Desde 79, a cantora vem se apresentan-
do em teatros, clubes e universidades do Bra-

, :¦?,'¦ V,-- .',¦;.? :iv\,- ''

Com Mistérios', Diana mostra um trabalho Independente
sil, além de participar de projetos culturais
como "Pixinguinha", "Adoniran Barbosa" e"Música no Masp" e festivais como MPB Shell,
da Globo. No exterior, suas apresentações co-
meçaram em 1982, no festival Yamaha, do Ja-
pão; seguiram-se o festival Méditerranien
(França, 1983), festival de Zaragoza (Espanha,
1983), apresentações isoladas no Japão (1984,
1985), apresentações em Portugal, Espanha e
França (1987), e em universidades norte-
americanas (1988). Em 1989, Diana deverá ir ao
Japão, Estados Unidos e Colômbia.

Além das lojas de discos, o público pode ad-
quirir o LP "Mistérios" escrevendo para a Ca:-
xa Postal n? 8230, CEP 01051, São Paulo, SP, ou
ligando para o "Disque-Disco": (011) 64-9390
(São Paulo) e (021) 259-2761 (Rio de Janeiro).

Hoje 

é o último dia do show
que o cantor e compositor
Arrigo Barnabé e a canto-

ra Vânia Bastos estão fazendo no
teatro Margarida Schiwazzappa,
do Centur, às 21 horas. Os ingres-
sos estão a NCz$ 5,00, sendo ven-
didos na bilheteria do teatro.

Acompanhados de piano, Ar-
rigo e Vânia mostram músicas de ;seus repertórios, formados basi- ;camente por composições de Ar-
rigo, Hermelino Neder, Itamar'
Assumpção, Dino Vicente, Eduar-
do Gudim e outros. Arrigo, que jáveio a Belém — em 88, quandocantou também no Schiwazzap-'
pa, no show "Intimista" — canta-';
rá músicas de seus quatro discos, '
desde "Clara Crocodilo", o pri-'meiro, até o mais recente, "Sus-
peito", de 87. No show, vários
gêneros como rocks, baladas e
bossa nova.
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HIYIHIHU M CAMHA PARA A111 BO SAMIJARJ9 DE
Victor C. Portela

exemplo de patriotismo
*** Aos 84 anos de idade, com

mais de seis décadas a serviço
desta terra, da Comunidade Lu-
so Brasileira e das nossas insti-
tuições, deixou o nosso convívio
partindo para a eternidade, cha-
mado por Deus, o nosso amigo e
compatriota Manuel Victor Cons-
tante Portela.

Exemplo de cidadão e de
criatura humana admirável, com
sua formação e sua vida molda-
das nos princípios da moral cris-
tã que lhe veio do berço, o extinto
era filho do conhecido professor
Portela que, por longos anos,
exerceu suas funções educativas
na freguesia de Ossela, concelho
de Oliveira de Azeméis.

Após a conclusão do curso
primário em sua terra natal,
deslocou-se Victor Portela para o
Porto onde freqüentou a conheci-
da escola Raul Dória, ali se for-
mando em contabilidade. Vindo
para o Brasil ainda muito jovem
permaneceu no Rio de Janeiro
por dois ou três anos deslocando-
se então para a nossa capital on-
de, alguns anos após, formava
uma firma que viria a tornar-se
em uma das maiores e mais sóli-
das organizações que, por muitos
e muitos anos, engrandeceu e
honrou o comércio paraense -
Victor C. Portela S/A Represen-
tações e Comércio.

Sua vida, um livro aberto, é
um exemplo legado às novas ge-
rações; na opulência e na deca-
dència, fases por que passou, seu
espírito de renúncia e de com-
preensão norteou sempre os seus
atos em todas as horas de sua vi-
da e deu-lhe a conformação que
tanto o enobreceu. Exemplo de
autêntico cristão e de patriota im-
batível, pautou os seus dias na de-

dicação a Deus, no amor ao
próximo, na devoção à pátria e às
nossas instituições às quais deu o
melhor de si. Com o seu espírito
cristão, encontrou sempre em
Deus as forças de que tanto ne-
cessitou para enfrentar a adver-
sidade e os reveses que lhe foram
impostos. Foi Presidente do Con-
selho da Comunidade Luso Bra-
sileira do Pará por vários anos;
por três vezes presidiu o Rotary
Clube Belém; ocupou cargos de
relevo na maior parte das nossas
associações nas quais deixou a
marca profunda do seu dinamis-
mo, da sua inteligência, da sua
dedicação e do seu amor por Por-
tugal e pelo Brasil. Era sócio be-
nemérito do Conselho da
Comunidade Luso Brasileira do
Pará, da Benemérita Sociedade
Portuguesa Beneficente do Pará
e da Tuna Luso Brasileira. Pelos
relevantes serviços que prestou
às duas pátrias irmãs, Brasil e
Portugal, foi agraciado pelo go-
vêrno deste Pais no grau de Co-
mendador.

A lacuna que nos deixou difi-
cilmente será preenchida. Casa-
do em segundas núpcias com a
professora Paula Portela, deixou
na orfandade as jovens Ana Júlia
e Suzanne.

Deus o chamou para junto de
si! Que o seu exemplo seja ban-
deira a nortear a vida dos nossos
jovens e que, no reino celeste, ao
lado do Pai, receba o prêmio dos
justos e dos bons. Descansa em
paz, amigo Victor Portela!
NOTA:- Amanhã, segunda fei-
ra, às 18:30 horas, na igreja do
Rosário da Campina, será ceie-
brada missa de sétimo dia pelo
eterno descanso de sua alma.

Terras de Portugal
MARQUES DOS REIS

Festividade de Nossa
Senhora de Fátima

Conforme já aqui
noticiámos, estão
transcorrendo, des-
de o dia 1? do cor-
rente, as festivida-
des em honra de
Nossa Senhora de
Fátima e que se
prolongarão até ao
prónimo dia 13, sá-
bado, quando será
encerrada a treze-
na.

Na sexta feira,
dia 12, às 19,30 ho-
ras, partindo da
sua capela na Antó-
nio Baena, a ima-
gem de Nossa
Senhora de Fátima
será conduzida em
procissão de velas
percorrendo algu-
mas ruas do terri-
tório paroquial
dirigindo-se, no fi-
nal, para o Santuá- * ^rio em construção " «**?V
onde será celebra-^ / -v»-*-'
da a santa Missa j, ^v^slí
por D. Vicente Zico. t ar ,'*

No sábado, às 19 horas, ocor-
rerá o encerramento dos festejos
com missa celebrada por D. Al-
berto Gaudêncio Ramos também
no novo santuário.

Conclamamos todos os devo-

Ti

Notas Sociais
ANIVERSÁRIO-Na data
de hoje está completando suas
cinco risonhas primaveras a en-
cantadora Daniele (na foto com
sua mae e irmã), filha do jovem
casal da nossa comunidade José
Manuel (Dra. lida do Carmo) da
Cunha Nogueira e neta do casal
amigo José (Zulmira) Duarte de
Almeida Santos.

Daniele que em Junho esta-
rá viajando para Portugal com
seus pais integrando a caravana
da LUSOTUR, vai receber os
abraços e parabéns de suas ami-
guinhas e das pessoas das rela-
ções de amizade de seus pais e
avós. Para a linda aniversarian-
te o nosso abraço com votos das
maiores felicidades extensivos a
seus pais, irmã e avós.

*** Aniversariaram também
na semana que passou, as seguin-
tes pessoas da nossa comunidade
e das nossas relações de amiza-
de: Dia 01 - Senhora Virgínia dos
Santos Lucas, esposa do nosso
amigo Adriano Lucas (Posto In-
venctvel); Dia 03 - O jovem Alfre-
do Barata, filho do casal Américo
(Dolores) Barata; Dia 04 - Dr. An-
tónio Lopes Lourenço, advogado
e conselheiro do Diretório da Co-
munidade e Michel Auad, dinâmi-

£j uWembora tenhamos
TI /f encerrado a descrição
t/l da trajetória dpgru-
111 po paraense da LUSO-
f * f- TUR por terras portu-'' guésas e espanholas, damos
línda, nesta página e nas
/

próximas, alguns "flashes
da vitoriosa excursão, mos-
trando alguns dos seus inte-
grantes nos mais diversos
pontos de Portugal e
Espanha.

As senhoras Maria Ondina Alves e Maria José Moreira na
Igreja de S. Francisco, no Porto.

O casal Antônio (Alzira) Farias Coelho, Maria Cecília Reis, Sra. Júlia Dias, a guia Aida e o "Pin-
ga", Sra. Maria Luíza Moreira, Sra. Ondina Alves, casal Osvaldo (Odete) Pereira, Armindo Dias
e Carlos Pires Ferreira, no Santuário do Sameiro.

. 'lüki «Al» A \4êL Ãk Ü> <tÜk *mv3m£f ^ v^- 4 -_jM1S1Z 2 :JZ 'X X X an^|fi&3Hl m m iTl 'O ¦ ¦JÜBHT'^1' wê
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O grupo paraense escuta a narração da guia Luiza junto ao túmulo de D. Pedro no mosteiro de
Alcobaça, sobre a historia e o trágico romance do Rei com a dama Inês de Castro.

A jovem e bonita Marcilene Campeão na Praça do Orien-
te, em Madrid.

tos de Nossa Senhora de Fátima,
a Comunidade Luso Brasileira e
o povo católico de Belém a cerrar
fileiras à volta de Nossa Mãe San-
tíssima prestigiando, muito espe-
cialmente, a procissão de velas e
a festa de encerramento no dia 13.

b ^— *-~-^ £«; Aw HKbÉi^B^BK

co funcionário da LUSOTUR; Dia
05 - Antônio Serra Morgado, dire-
tor da Beneficente e do Centro
Beneficente Laborinense e a se-
nhora Maria Urbana Mendes Li-
ma, esposa do nosso amigo
Gilberto Baltazar de Lima; Dia
07, hoje, aniversariam a senhora
Arminda Viana, esposa do nosso
amigo empresário José Maria
Viana e o compatriota senhor Jú-
lio dos Santos Coimbra.

A comitiva paraense no Palácio do Escoriai.

A linda princesa do carnaval paraense de 1988, e o jovem
Osvaldo Pereira acariciam um passarinho que caíra do seu
ninho numa das árvores desta praça de Madrid que se vê
parcialmente na foto.

^•BBBsB^t./ ..-¦XJSfJ
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Carta de Portugal
Pe. José. M. Canário

***0 Santuário da Cova da Iria, desde
há muitos anos, publica um jornalzinho
com o nome de "Voz da Fátima", que tem
como objetivo principal tornar conhecida
a mensagem que a Virgem confiou aos três
pastorinhos, em 1917 e que bem depressa se
divulgou pelo mundo inteiro.

Ao mesmo tempo, o referido mensário
vai arquivando tudo o que se relaciona com
a devoção Àquela Senhora, não só em Por-
tugal mas também nos diversos continen-
tes: as visitas da Virgem peregrina aos
vários paises, as graças concedidas aos de-
votos, os congressos e atividades apostóli-
cas realizadas naquele lugar sagrado, e,
como não podia deixar de ser, a construção
de igrejas e capelas dedicadas a Nossa Se-
nhora de Fátinu Dentro desta norma, deu
o referido jornal já notícia da edificação do
Santuário em Belém do Pará, em termos
de louvor e apoio. Assim, quem está ligado
à formosa cidade por laços familiares ou
outros, ou quem já visitou e vive em Por-

tugal, leu a notícia com o maior contenta-
mento, pois é mais um elo forte a unir os
dois países irmãos, visto que não há união
que possa comparar-se com a que se alicer-
ça em motivos religiosos. Aqueles que, co-
mo nós, vêm acompanhando, embora cá de
longe, o entusiasmo, sempre crescente
acerca da feliz iniciativa da construção de
um novo trono para a Virgem, que do Céu
desceu à terra portuguesa, não esconde a
sua admiração por tantas provas de fé e de
ternura com a Mãe de Deus.

Os nossos antepassados encheram a
Nação, do Minho ao Algarve, de ermidas,
quer no alto dos montes, quer no fundo dos
vales. Depois, quando partiram do Tejo em
busca de novas terras mantiveram a tra-
dição; onde chegavam, mesmo nas mais
longínquas paragens, um dos primeiros cui-
dados era sempre o culto de Deus e de Nos-
sa Senhora.

Quem será capaz de negar este facto?
Algum sítio haverá na Ásia, na África, na
America, onde não se verificasse tal reali-

dade? E agora, no fim do século XX, em-
bora se diga que a fé diminuiu, que as seitas
proliferam, que uma onda de materialismo
nos invade, abram os olhos os cépticos e in-
diferentes e contemplem o panorama des-
lumbrante constituído pelas igrejas, pelas
capelas, pelos santuários do nosso tempo
espalhados pelo mundo todo em louvor a
Nossa Senhora de Fátima. Padrões de Fé,
sim e também louvor e glória para as ai-
mas generosas que lhes oferecem o seu di-
nheiro, como fizeram os que ergueram as
catedrais que são patrimônio da Humani-
dade. Uma autêntica epopéia que ficará
gravada nas páginas da história contem-
porânea.

Parece-nos que estamos já a ver o di-
toso dia da inauguração do Santuário de
Belém do Pará, com milhares e milhares
de crentes a cantar e a rezar, sob duas ban-
deiras gloriosas: a do Brasil e a de
Portugal.

Bendito seja Deus.

VISITE 0 SANTUÁRIO DE FÁTIMA E CONHEÇA A OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO
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LANÇAMENTOS
DA SEMANA
Não havendo alterações de última hora,

apenas um lançamento anunciado. /// O setor
de continuações oferece uma vasta programa-
ção: A Mosca II, de Chris Walas (Nazaré), Na
Montanha dos Gorilas, de Michel Apted (Olfm-
pia), A Sétima Profecia, de Carl Shnetz (cine-
ma II), Assassinato em Hollywood, de Blake
Edwards (cinema I) e Minha Vida de Cachor-
ro, de Lasse Halstron (cinema III). /// No se-
tor de reprises estão de volta Inferno Vermelho,
de Walter Hill (cinema I), A Volta dos Mortos
Vivos (primeira parte), de Dan 0'Banion (ci-
nema II) e Criação Monstruosa, de Jeff Obrow
e Stephen Carpenter (cinema II).

Matinais de hoje
O Primeiro Ano dos Restos de Nossas Vi-

das, de Joel Shumacher (cinema I - última exi-
bicão às 10:00h), A Bela Adormecida, de Walt
Disney (cinema II às 10:00h), Minha Vida de
Cachorro, de Lasse Halstron (cinema III às
10:00h).

Especial
No Centro Cultural Tancredo Neves, sala

Libero Luxardo, Instinto, filme japonês de Ka-
neto Shindo. (A.G.M).

Cinema
¦itit"

I \}Sá

í '^ <-rWÊm'

ASSASSINATO EM
HOLLYWOOD

(continua no
Cinema I até 3-»1 feirai

^^ %#^ B JH%%ê0 %£miBB<i^

Marco Pedro Luzia Acyr
FILMES A.G.M. More/ra Verlano Alvares Castro
1. Minha Vida de Cachorro

Lasse Halstron ' M.B. J[xccf._ Excef. Excel. Raz.
2. A Mosca II

Chris Walas Raz. — — Fraco.
3. O Primeiro Ano do Resto

de Nossas Vidas Bom Bom Raz. Raz. —
Joel Shumacer

4. A Sétima Profecia
Carl Shnetz Bom Bom Raz. Raz. Raz.

5. A Bela Adormecida
Walt Disney M.B. Bom Bom Bom Excel.

6. Na Montanha dos Gorilas
Michel Apted Raz. Fraco Raz. Raz.

7. Irmãos Gêmeos
Ivan Reitman Raz. Raz. Raz. Raz. Raz.

8. Inferno Vermelho
Walter Hill Bom Raz. Raz. Fraco ' —

9. Daumballó
Jlm Jarmush M.B. M.B. M.B. Excel. Excel.

10. A Volta dos Mortos Vivos j
Dan 0'Banlon Bom Bom Bom

11. Criação Monstruosa
Jeff Obrow/Stephen Carpenter Bom Raz. Fraco Fraco —

IRMÃOS GÊMEOS JconUnua no Palácio)

AQUI VOCÊ FUMA E TOMA SEUS DRINKS

A SÉTIMA PROFECIA. (4* semana no Cinema II)

..-„»¦'—'- " ^^^^™ - _— . T

HOJE HORÁRIO
20:00—21:30"

UM FltME DESTINADO
EXCLUSIVAMENTE RV

RAADüLTOSI

WH" yMBft anos !|&d^**v«S

TRIÂNGULO DO SEXO
! ume kWIWÊWMiíS3^^^]^^\

fia, ''nB P -»¦ "BR Be t* r •*. V ^^ jiH - "I
xWF< iam. ? ^H^—L—X" *^l—"^^"^T^-^

¦ ¦¦¦!¦¦¦¦

¦ ¦ ¦ ¦—

CINEMA DE ARTE DO PARA apresenta

15:00-17:00
19:00—21:00

FUNDAÇÃO CULTURAL TANCREDO NEVES
(Centur)

CINE LÍBERO LUXARDO
Às 16:30-18:30 e 20:30 /Festival de Carmen je Marilym — Último i .mmmm

EjÊb
"OS HOMENS PREFE-
REM AS LOURAS"
Uma comédia de HO-
WARD HAWKS - Cine-
mascope — Cor De Luxe.

wMmêM SÉS1

.... -.. ..i- £e Ele» «KlMram toda» «rtfrM ,4o Jogo, «maram mului mulhtrei,
UM FI LM E D t • correram loioi o» riicoi, e «eJnwndartm e m«l» chocintí «ismíslnato' m hlitirl» d« Holljwood.

BLAKE EDWARDS
BKuawíus vmwm

.... X

•' iMI ^,7 h
I «£

L>ij( lfe'í:

ASSASSINATO El
H0LLYW00

E (oi tudo vemxte.
¦. ,eomurn»nVrnllrtrAi»u<lu»*-^. j ,_

.j^^r^^llL- it^i' i '. lülol' .^BK^ ¦ v \\ oBE

"SUNSET"

HOJE 
'^MATINAL àt 10:00 (14 ANOS) - "O PRIMEIRO ANO DO

RESTO DE NOSSAS VIDAS" - COM RO& LÓWE- Apoio - 'Fox Vídeo'

SÁBADO - FESTIVAL DE ANIVERSÁRIO DA FOX VÍDEO"ESTRANHOS NO PARAÍSO
DIREÇÃO DE JIM JARMUSH - FILME INÉDITO

- HORÁRIO ESPECIAL ÀS 23 HORAS -

ii —

Hoje-Matinal 10 h "INSTINTO" - Um filme de Ka-
neto Shindo, o diretor de "Ilha Nua" e "Onibaba

n J ITuj 1t!¥aW§1 jj j • Wi\
Horário:

15:30 - 17:00 - 18:30 - 20:00 - 21:30

A festa de aniversário do Bonzão-
Bonitão está fervendo cada vez mais e os
lançamentos das superproduções se suce-
dem. Hoje, em apresentação inédita e exclu-
siva, mais um sucesso de bilheteria:

IMPRÓPRIO: SEXO
RATED SEX

¦ü-bú-üú-k-b-frúft-ü-b-ffü-b-ü-ÍSr-izifb-triT
Sexo explícito — recomendado somente ao pú-
blico ! .'Ito.

A seguir: "ORGASMO LOUCO" - Inédito

j€^^^^?HOJEGÍJÍ]

e L AFStimãProeêcia e B
A esperança de uma mulher é rudò que nos resta.

HOJE - MATINAL às 10:00 - (UVRI)i- UM CLÁSSICO DE WAIT DISNEY, em
"A.BELA ADORMECIDA" - dwwho onlmáife.- Folndo tm pprluguti -COtORIDOj

H5IijggEi5ini3^TÜI*OSÊ

PBLflCin

SCHWARZENEGGER DEVIT

2-a SEMANA DE SUCESSO
EM SOM DOLBY STEREO

fu ,.,-,.w....:..,^JWM -HORÁRIO- i
FONETSTs-TSTr 'l:30-3:30-5:30-7:30-9:30l

>^TT,a^f::

M

w
\-

h

- Wun:flkàÜ2Èo:?jÈ!3& ¦ '

H|il-j r — i «i
« l!»H ptSMi':i>t"!(f»l li

iiil
'2° SEMANA DE SU ,

11 j I • M SI B ti EM SOM DOLBY STÉREO ,
K®)MLlM - HORÁRIO ¦

FÕNÈT2 2i^BB2 2J°° " 4:2° * 6;4° " 9:0°

IGOv AVER-

tJw'-,">.;;.vV,\:

•nasMontanhas,

nhzrre
fONE: 241-4089

2-a SEMANA DE SUCESSO
EM SOM DOLBY STEREO

. - HORÁRIO -
2:10-4:00-5:50-7:40-9:30A mosca n

HOJE -MATINAL à» 10:00110 ANOS) - O PREMIADlSSIMO "MINHA
VIDATJE CACHORRO" -. Üm filnw poro nunca eiquocer - Technicolor

Tol: 224-2835

00

Estranhos
no paraíso

Muito aplaudido em
Carmes e no festival de
Nova York, o filme conta
as aventuras de três ve-'
lhos amigos que resol-
vem yiajar pelos Estados
Unidos e se deparam
com uma série de proble-
mas. O diretor é Jim Jar-
mush, o mesmo de"Daumbailó", que o pro-
jetou como a grande re-
velação do cinema
americano desligado dos
grandes estúdios. As re-
ferências são boas. O cri-
tico Tbm Haley (Fotoplay
02/87) diz: Sem forçar
paralelos, poderíamos
comparar "Estranhos no
Paraíso" aos romances
do beatnik Jack Kerouc
(On The Road, especial-
mente) às peças de Sa-
muel Beckett (Esperan-
do Godot, Fim de Jogo)
ou aos experimentos f í 1-.
micos do Uderground
novaiorquino (Paull
My Daisy, de Robert
Franck; Trash, de Paul.
Morrissey). O que apare-
ce aproximar obras tão
distintas, no tempo e no
espaço, e não apenas ò
estilo de narrar os acon-
tecimentos (praticamen-
te inexistentes) mas,
sobretudo, o feeling das
personagens, o clima do
filme, a atitude estéti-
ca do diretor (Jim Jar-
mush, o mais recente xo-
dó dos cinéfilos e cri ti-
cos). O diretor assume
seus débitos com os ar-
tistas citados, que ope-
ram numa faixa de preo-
cupação com o vazio
existencial, o absurdo, a
inquietação interior. No
entanto, é as influências' cinematográficas (Ni-
cholas Ray, Michelange-
Io Antonioni, Jean Luc
Godard, Jacques Rivette
e os japoneses Kenji Mi-
zoguchi e Yasujiro Ozu,
entre outros) que ele de-
ve sua linguagem, de fi-'
sionomia minimalista
(no despojamento) e am-
bicão realista (na obses-
são pelo detalhe). No
elenco aparecem John
Lurie, Richard Edson
Eszter Balint. (no cine-
ma III)

1 .

TAL PAI.. TAL FILHO.
i-mm-i IMHUrmSiJMDZ

uiKtMfl I A MAIOR OIWtflSAO

2È
CLASSIFICADOS DEQumm

For»: 222-0133

ILEGÍVEL
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Panorama
?/„l_T*/i

Olympia na erlin
Como eram os velhos

cinemas de Belém — Cine Argus
Ivanise de Nazaré Pimentel

Dos velhos cinemas de Belém só conheci
o Moderno; lá assisti (pelo Círlo e nas férias)
filmes infantis: Branca de Neve, Chapeuzinho
Vermelho, A Bela Adormecida), filmes nacio-
nais, comu os filmes do Mazzaroppi e Teatro
de Marionetes.

Ouço meu pai e meus tios falarem dos ei-
iiemas Íris, Poeira, Independência e outros. Ci-
nemas dos tempos em que se assistia 2 filmes
pelo preço de um e se voltava a pé para casa,
sem medos ou preocupações.0 cinema que conheci de verdade, foi o Ci-
ne Argus de Castanhal. Deste sim, eu conhe-
cia cada cadeira, cada cortina, pois o
freqüentei desde pequena. Meus irmãos e os
colegas deles "furavam" o cinema subindo pe-
Io muro du "seu" Lauro Cardoso (um muro su-
per alto) que ficava ao lado do cinema, e se
jogando dentro do banheiro (loucura cinema-
niaca) para de lá saírem abotoando a bragui-
lha como se tivessem ido urinar. As vezes o"seu" Duca (dono do cinema e pai de colegas
do colégio), os esperava na porta do banheiro
e os devolvia para a rua. Outras (creio que
com sua permissão), eles assistiam aos filmes
(eram sempre em sessão dupla).

Freqüentei o Cine Argus desde menina e
já se vão mais de 20 anos. Lá assisti a shows
de mágicos que tiravam coelhos de cartolas,
tiravam os relógios dos meninos da platéia,
multiplicavam moedas, serravam mulheres ao
meio e etc; assisti hipnotismo onde um ho-
mem de preto fazia os meninos fazerem xixi,
botarem ovo e cacarejarem como galinhas.
Shows do saudoso Carequinha, do Waldik So-
rianò c filmes, filmes que nunca esqueci, que
até hoje lembro de cenas e de músicas.

Para mim, lá era um lugar mágico, onde
eu entrava em silêncio e me concentrava es-
perando o momento da cortina abrir e o sonho
começar.

Quase Iodos os domingos à tarde (isto a
parlir de 1966 quando fiz dez anos e ganhei a
minha Miss Monárk 66) eu ia ao cinema, às ve-
z.es só, ás vezes com a Neide minha irmã e às
vezes a quatro, com mais o Nildo e o Zé
(irmãos).

Lá assisti a "Flexa e a Fera" (à noite so-

nhei com o filme inteiro), "Sete Noivas Para
Sete Irmãos", "Ladrão de Bicicletas", filmes
italianos (quase todos do Ringo), filmes me-
xicanos (com o Cantinflas), filmes de canga-
ço O Cangaceiro, Corisco, O Diabo Louro",
"Lampião, O Rei do Cangaço", Quelé do Pajeú
(lembro até hoje que minha mãe assistiu co-
migo e ficou chocadérrima com as cenas do
Tarcísio Meira e da Rosana Ghessa), filmes do
Mazzaroppi, os primeiros filmes dos "Trapa-
lhões" ainda só com o Dedé, Didi e Dino San-
tana, os filmes do Roberto Carlos e outros,
como "Cem Rifles", "Kindar, O Invulnerável""A Vida De Cristo", "O Amanhã Quem Sabe é
Deus", "As Torturas do Dr. Diávolo", filmes do
Zé do Caixão, e etc.

Gostava de chegar cedo e curtir desde o
apagar das luzes, o Darulho do projetor até o
milagre da aparição da tela (que era coberta
por uma cortina).

Lembro que eu e os meus irmãos odiava-
mos os moleques que assistiam os filmes aos
sábados, e aos domingos iam apenas falar as
cenas antes das mesmas acontecerem. Até ho-
je usamos a expressão "moleque do seu Duca",
quando alguém em casa fala a cena do filme
antes da mesma acontecer.

Hoje, médica, com um bebê pequeno, re-
tornando às atividades após a licença-
maternidade, estou procurando uma brecha
para assistir "Mississipi em Chamas", "Liga-
ções Perigosas" e "Rain Man", isto morando
perto de tantos cinemas. Aí a saudade bate for-
te, saudade do tempo em que bastava pedalar
minha Miss Monark 66, ir ao cinema do "seu"
Duca e mergulhar no sonho, na fantasia.

(Obs. da colunista: com este texto da dra.
Ivanise Pimentel, esta secção que fala sobre"os velhos cinemas de Belém" passou a ter
uma dimensão maior: passou a lembrar os et-
nemas do Pará, pois, o texto reporta-se ao Ci-
ne Argus, de Castanhal, cujo proprietário era
o velho amigo sr. Duca Carneiro. Assim, quem
quiser escrever sobre os velhos cinemas de
suas cidades do interior do Estado, pode man-
dar para este espaço que será publicado).
(LA).'

"Sr. Sahid Xerfan.
Diante das constantes

ameaças que vem sofrendo o
patrimônio cultural paraense,
no enfrentamento da especula-
ção imobiliária, cuja ação des-
truidora procura representar
com isso, a modernização, o pro-
gresso e o desenvolvimento so-
ciai, levando em conta que um
dos mais importantes patrimô-
nios locais, o Cine Olímpia, vem
sendo há algum tempo, sistema-
ticarhente ameaçado de desapa-
recer, a Associação Paraense de
Cd ticos Cinematográficos:

1? Considerando que o Cine
Olímpia, fundado em 24 de abril
de 1912, sempre funcionou no lo-
cal que ainda hoje ocupa e per-
manece no mesmo ramo de
atividades;

2? Considerando a perma-
nência de sua estrutura física e
arquitetônica quase intactas,
visto que, embora tenha sofrido
algumas reformas ao longo des-
tas décadas de atividades, estas
reformas não foram tão ex-
pressivas;

3o. Considerando o período
de sua criação — embora no iní-
cio do declínio da produção go-
mi fera o fausto ainda se fazia
presente — que representa um
marco da história regional, úni-
co resquício cultural do comple-
xo arquitetônico criado para a
cultura e o lazer da sociedade
paraense, juntamente com o
Grande Hotel, com o Teatro da
pa7 o r. Pofó ria Paz:

4? Considerando que, a his-
tória social da cidade de Belém
tem, no Cine Olímpia, uma par-'
te significativa de sua expres-
são, sendo ele ligado
intimamente à história econô-
mica e política do Estado, figu-
rando em pesquisas sobre os

costumes da época, em roman-
ces, em crônicas, em artigos,
em reportagens jornalís-
ticas, em poesias e em outras
produções literárias de autores
locais, nacionais e interna-
cionais.

V. _a. ;jue o Cine
Olímpia, entre imediatamente
em processo de tombamento
histórico, levando em conta que
ele representa um marco da
memória regional e um dos úni-
cos representantes da história
social do país".

Atenciosamente,
Pedro Veriano Direito Álvares

Presidente; Maria Luzia Miranda
Álvares - vice-presidente; Acyr Pai-
va Pereira de Castro - membro; Ed-
waldo de Souza Martins - membro;
Arnaldo Prado Jr. - membro; Rafael
Vieira da Costa - membro; Alexan-
drino Gonçalves Moreira - membro;
Marco Antônio Moreira - membro;
José Octávio Pinto - membro; José
Augusto Affonso - membro; Maioli-
no Miranda - membro; Risoleta Mi-
randa - membro; Raimundo Bezerra

membro.
1. Este foi o texto do ofício

que um grupo de membros da
APCC como Pedro Veriano,
Acyr Castro, Arnaldo Prado Jr.
e a colunista, entregou pessoal-
mente ao dr. Paulo Cal, no últi-
mo dia 20/03/89, documento que
deveria ser encaminhado por
ele ao sr. prefeito de Belém.

Como o leitor pode obser-
var, os "considerandos" em que
a APCC — Associação Paraen-
se de Críticos Cinematográficos

se baseia para solicitar a
abertura imediata de um "pro-
cesso de tombamento histórico"
para o Cine Olímpia, dá maior
força a questão deste, como re-
presentante da memória sócio-
histórica da cidade de Belém,

marco de uma época em que já
quase nenhuma obra significa-
Uva dá sustentação à história
regional. Os argumentos apre-
sentados pelos críticos levaram
em conta não um simples dese-
nho traçado sustentando a for-
ma arquitetônica original do
cinema, mas, uma nova concep-
ção que há. algum tempo abra-
ça a Arquitetura que é a de
valorizá-la com b_se nas duas
funções sociais e históricas. As-
sim, não houve' ingenuidade
nem desconhecimento de causa
quando a APCC solicitou o tom-
bamento do Cine Olímpia, como
teria dito, há alguns dias, o dr.
Paulo Cal, em uma de suas sa-
Ias de aula no Curso de Arqui-
tetura da UFPa. O fato de não
conseguir desatrelar o social da
arte arquitetônica levou ao em-
basamento maior da argumen-
tação oficial da entidade dos
críticos.

É sintomático, por exemplo,
que os meus leitores, ao se re-
portarem às suas lembranças
sobre "os velhos cinemas de Be-
lém", tenham poucas palavras
para a base física destes e res-
gatem, muito mais, os fatos e as
coisas que nesse espaço aconte-
ceram. É só lembrar, por exem-
pio, o belo texto escrito pelo Zé
Santos (que falava sobre o Cine
Rio Branco) ou então, este da
leitora Ivanise Pimentel que es-
tá publicado hoje, sobre o Cine
Argus. As formas da História se
expressam, também, através do
social e do político.

2. Um segundo ponto que
devo esclarecer ainda: por for-
ças de minhas atividades aca-
dêmicas, estou mergulhada na
pesquisa de fatos políticos atra-
vés dos jornais paraenses da dé-

cada de 1910, além do resgate
histórico através da história
oral de certos personagens. Des-
sa forma, a pesquisa sobre a his-
tória social do Olímpia tem se
destacado, uma vez que ele, des-
de a sua inauguração, é parte in-
tegrante da vida de lazer de
uma dada classe social paraen-
se. É por isso que posso afirmar
que, o Olímpia foi construído pa-
ra ser exclusivamente cinema,
divergindo das casas de exibi-
ção existentes naquela época
que também se prestavam a
teatro (sendo isso também con-
firmado nos anúncios de jornal
que especificavam o tipo das ca-
sas, por exemplo, Cine Teatro
Éden, Cine Teatro Alhambra,
etc). Para a exibição das peças
teatrais, a Empresa Teixeira,
Martins & Cia tinha o Pa lace
Teatre que, nas vagas dos fins
de semana também exibia
filmes.

E finalmente, quero reafir-
mar o meu espírito de luta pela
permanência do Cine Olímpia
onde ele está. Sei que é uma lu-
ta difícil em vista da situação
política que se instala por de-
trás da condição econômica que
é a emergente nesses casos. O
empresário que tem a visão do
progressismo e do desenvolvi-
mento econômico à seu modo,
dentro de uma lógica própria do
sistema, não se sensibiliza para
estas questões da preservação
da história social da cidade.
Muito mal ficamos nós quando
o empresário nem é da terra.
Mas o pior é o entreguismo que
comanda a opinião dos paraen-
ses pd. Nessa luta, fico então
com o refrão do sr. governador
do Estado: "O Pará não é casa
da mãe Joana".

Os Homens ||
Preferem

i as Louras
Termina hoje o Festival Carmem

e Marilyn com a comédia musical "Os
. Homens Preferem as Louras", feita em
.1954 pelo famoso Howard Hawks, com
Marilyn Monroe e Jane Russel.

O filme foi um grande sucesso em
épocas ao ponto de gerar uma seqüên-
cia (como é comum hoje em dia):"Eles se casam com as Morenas".

Marilyn, o símbolo sexual dos anos
50, é a bomba loura da história, uma
viagem na rota de Paris, com a idéia
de que "o diamante é o melhor de uma
garota". Ela, com seu charme, assume
o comando das conquistas que Jane
Russel defende pelo lado das morenas.
Na brincadeira toda, algumas musicas
de sucesso na época e um diretor de ta-
lento, conhecido principalmente pelos
filmes de ação, especialmente por wes-
terns como "Quando começa o inferno"
(Rio Bravo) e "Eldorado".

Marilyn Monroe
"Os Homens
Preferem as
Louras", de
Howard Hawks
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A espantomania não dá pro-
vas de cansaço. Esta semana "A
Volta dos Mortos Vivos" de Dan O
Bannon vai fazer companhia à "A
Mosca II' e "A Sétima Profecia".
Depois virão "Criação Monstruo-
sa' (de novo) e "A Volta dos Mor-
tos Vivos II.

Esse tipo de filme, segundo os

Quadrinhos

"A Sétima Profecia": espanto em 4 semanas de cartaz

Mais Espanto
exibidores, è o que mais fatura
atualmente. Um estudo do cinema
nos anos 30, época da grande de-
pressão econômica que abalou os
Estados Unidos e boa parte do
mundo, referem que naquela épo-
ca também o forte era o filme que
provocasse o medo. Daí "King

Kong" "Frankenstein", "Drácula",
e o início da série de Vai Lewton
— com a consolidação da fama de
atores característicos como Boris
Karloff e Bela Lugosi.

A arte, que costuma imitar a
vida, às vezes sofre uma recicla-
gem. E tudo continua.

Instinto" de Kaneto Shindo

As Dez Noites da Besta

Extra
Libero Luxardo (Centur) —

16:30-18:30-20:30 — Ultimo filme do
Festival Carmen & Marilyn: "Os
Homems Preferem as Louras",-de
Howard Hawks, com Marilyn Mon-
roe e Jane Russel. Amanhã "Instin-
to" de Kaneto Shindo.

Matinais de Hoje
Horário: 10 horas

Libero Luxardo (Centur) — "In-

tinto", de Kaneto Shindo
Cinema I — "O Primeiro Ano do

Resto de Nossas Vidas" .
Cinema II — "A Bela

Adormecida"
Cinema III - "Minha Vida de

Cachorro"

Em "As Dez Noites da Besta" (1), Batman enfrenta um
inimigo, mestre em artes marciais, cuja força foi aumen-
tada cibernetícamente. É Anatoli Knyazev, codinome a Bes-
ta; um assassino produzido na União Soviética e cuja
incumbência é aniquilar pessoas ligadas ao projeto Guer-
ra nas Estrelas. Knyazev pertencia ao Martelo, uma subsi-
diária super-sècreta da KGB, cujo poder cresceu tanto que
Mikhail Gorbachev extinguiu a facção. A Besta è um rema-
nescente que continua agindo isoladamente.

Como se vê, uma aventura de natureza polltico-policial
e que explora fragmentos da luta entre EUA x URSS em
suas buscas pelo domínio do mundo. Siglas famosas entram
nas ações e investigações: CIA, FBI, KGB; ao lado, o co-
missário Gordon e o Cavaleiro das Tfcevas. Ahl Há ainda um
terrorista shiita, do Irã. O texto é de Jim Starlin e a arte de
Jim Aparo.

Como se sabe, Batman é um atleta e seu desenvolvimento
físico é apenas resultado de treinamento. Nada nele foi apli-
cado artificialmente para ter sua força aumentada, como
por exemplo o Capitão América. Como então lutar com um
inimigo que "enfrenta quatro homens juntos e pode, literal-
mente, cortar uma pessoa ao meio com as mãos?" Até que
o momento final chegue muita coisa acontece.

No primeiro confronto direto entre os dois, estranha-
mente a Besta foge quando poderia ter liquidado o Balman;
uma falha no desenvolvimento. No segundo, a Besta tam-
bém foge, após dilacerar com um machado um grupo de
policiais; com o mesmo instrumento ele poderia ter liqui-
dado o inimigo. Bestamente a Besta corta sua mãoesquer-
da para escapar de uma laçada do Homem-Morcego; na
própria figura mostra-se que ele poderia ter desferido o gol-
pe do machado no cabo telefônico, para escapar; outra fa-
lha e esta, com arrepios.

No último confronto, Batman, certamente, linha em men-
te o que um agente da CIA lhe dissera: "Você sabe que,a

Arnaldo Prado Jr.
Besta sai dessa ilesa... se for pego com vida"; Knyazev ti-
nha imunidades diplomáticas. Fugindo pelos esgotos de Go-
tham, Knyazev, a Besta, enfrenta o Homem-Morcego e
também poderia liquidá-lo mas, ainda estranhamente, vai
fugindo até ficar encurralado e Batman prendê-lo fechando
uma porta metálica e escorando-a com tábuas para que o
inimigo morra sem escapatória. Batman vai para a su-
perficie.

Tantas fugas forçadas de um inimigo muito mais forte
do que ele, parecem ter tido uma finalidade: Batman não
mata diretamente o bandido mas o deixa ficar para mor-,
rer. Uma mudança no Homem-Morcego que tinha tido como
objetivo maior o de prender seus adversários e não deixa-
los morrer. Ele até os salvava ou tentava e, se morriam,
era por uma espécie de castigo dos céus. É só lembrar "A
Piada Mortal" onde o Cavaleiro das Trevas tenta uma recon-
ciliação com. o Corlnga...

Como trama, "As Dez Noites da Besta" está mais para
o repetitivo do que para o criativo. É preciso proteger pes-
soas que estão ameaçadas de morte. E o bandido executa
muitas delas. A décima e última da lista é o próprio presi-
dente dos EUA. É um jogo de gato e rato, com simulações,
truques, até o uso de sósias para enganar Knyazev e os ou-
tros, até o leitor. A parte mais trágica é o assassinato de
dezenas de pessoas com uma sopa envenenada; a Besta que-
ria só uma delas.

Como policial, a história nflo desenvolve um clima de
mistério e nem o traço de Jim Aparo serve para tal. Como
político, o tema é primário. Enfim, "As Dez Noites da Bes-
ta" serviu mesmo para fazer de Batman um assassino. Ê
bem verdade que a Besta, com sua descomunal força, ain-
da é capaz de escapar...

(1) Batman — "As Dez Noites da Besta", Editora Abril
S.A., março/89.

Kaneto Shindo é o ci-
neasta japonês mais divul-
gado no Brasil depois de
Akira Kurosawa. Dois de
seus filmes estão na prefe-
rência de muitos fãs exigen-
tes: "A Ilha Nua", realiza-
ção memorialista que trata
da infância numa região
paradisíaca sem o auxílio
da palavra (o filme é só
imagem e música) e "Oni-
baba, a Rainha Diaba", ex-
pressão do melhor cinema
nipônio dos anos 60.

Esta semana chega à
Belém "Instinto" (Honno),
um filme que Kaneto Shin-
do fez em 1967, logo depois
de "Onibaba" e que recen-
temente foi aplaudido em
Belo Horizonte, numa ses-
são especial de uma entida-
de cultural."Instinto" trata de um

professor (Nobuko Otawa),
impotente devido à radia-
ção da bomba de Hiroshi-
ma, que vai passar as fé-
rias numa ilha deserta e
conta seu drama à Nobu,
uma viúva que ele contrata
como sua empregada, Pe-
nalizada, Nobu (Eijiro To-
no) tenta ajudar o profe-
ssor, tendo relações sexuais
com ele. Apaixonado pela
mulher, o professor fica en-
ciumado quando ela pro-
nuncia o nome de Hachibei
ao invés do nome dele. Anos
depois, de volta à região, o
professor sabe que Nobu
morreu e que o tal nome
era fictício.

O filme leva hoje de
manhã no (Liberei Luxar-
do) e a partir de amanhã
em horários normais.
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OBS-

Passaporte para o So-
nho com Clodomir Co-
lino — Programa de
alta sensibilidade mu-
sical — Poemas
O Domingo é Nosso
com J. Batista — Pro-
grama bem variado
com muita notícia,
utilidade pública e ho-
ra certa a todo instan-
te — Seleção musical
em todos os gêneros
Programas Religiosos
Transmissão da Missa

Direitamente da
Igreja de S. Antônio
Domingo Total com
Hilton Fernandez —
Música variada —
Prêmios — Farto noti-
ciário da semana que
passou e do domingo

Prêmios
Bola na Área com No-
nato Santos — Pro-
grama esportivo
Fogo na Bola com
Mario Sales — Pro-
grama esportivo
Jornada Esportiva —
Transmissões locais,
no Brasil e no Mundo.
Após a Jornada Es-
portiva — Bola do AR
ao comando de Gua-
rany Júnior com a
participação de mem-
bros da equipe espor-
tiva e convidados
especiais.

mim
immnL

07:00 às 11:00 hs - Úrsula Vidal
11:00 às 15:00 hs — Carlos Alberto
15:00 às 18:00 hs — Sílvio Jr.
18:00 às 22:06 hs — Paulo Brasil
22:00 às 02:00 hs — Aldrin
02:00 às 06:00 hs — Gravado

Rádio Modelo FM
06:00 às 10:00 Chico Silva
10:00 às 14:00 Claudecy
14:00 às 18:00 Alaísio Pinto
18:00 às 22:00 Aluísio Paixão
22:00 às 24:00 Vânia Costa

FM CULTURA
06:00 — Toca Brasil
08:00 — Musical
12:00 — Turismo na Cultura
12:15 — Musical
13:00 — Raridades da MPB
14:00 — Musical
17:00 — Hora Cabana
18:00 — Especiais
19:00 — Canto Paraense
20:00 — Atenção Gravando
21:00 Clássicos Cultura
22:00 — Noite do Jazz
23:00 — Musical Especial
00:00 — Encerramento da Pro-
gramação

Importância da
televisão no

I mundo de hoje
Ao falar esta semana numa reunião

da rede de TV Cable News NetWork
(CNN), o secretário geral da ONU, Javier
Perez de Cuellar, disse que a televisão po-
de ser o palco de debates públicos cons-
trutivos para a resolução de conflitos,
dando ao espectador a oportunidade de
desenvolver uma compreensão mais pro-funda sobre questões vitais da atuahda-
de, informou, no Rio de Janeiro, o Centro
de Informação das Nações Unidas. Ele
disse também que a ONU está comprome-
tida a fortalecer a "Infra-estrutura dos
meios de comunicação" dos países em de-
senvolvimento e lembrou que há ainda

Países 
que não têm serviços de televisão,

erez de Cuellar espera que no futuro a
informação tenha um fluxo bidirecional e
que os telespectadores dos países ricos
possam aprender mais sobre as questões
enfrentadas nos países em desenvolvi-
mento. A revolução das comunicações en-
curtou mais as distâncias, disse o
secretário geral, que comentou ainda que
a ONU e a televisão são contemporânea,
cresceram juntas e ambas adquiriram
um caráter verdadeiramente global.
Além de ter importante papel na educa-
ção, a televisão tem grande poder de mo-
bilização da opinião pública e o melhor
r mplo disso foi a extraordinária respos-
ta às campanhas televisivas sobre a fome
na Etiópia e mais tarde, sobre a crise eco-
nômica da África.

VIDEORAMA .Cláudia Alvares

Lançamento
O CRISTAL ENCANTADO (The Dark
Crystal) INGLATERRA/82 - Dire-
ção: Jim Henson e Frank 0z*— Produ-
ção: Jim Henson e Gary Kurtz —
Roteiro: David Odell — Estória: Jim
Henson — Fotografia: OswaldMorris
— Música: Trevor Jones — Edição:
Ralph Kemplen — Narração: Joseph
0'Connor — Manipuladores de Boné-
cos: Jim Henson (Jen/DemônioSkek-
sis), Kathryn Mullen (Kira) e Frank
Oz (Aughra). 93 minutos — Distribui-
ção: VTI — Vídeo Network. Versão du-
blada em português.

Há mil anos atrás, o Cristal En-
cantado, que tinha a sua força origi-
nada do Sol, quebrou-se e o mundo em
trevas passou a ser governado pelo de-
mônio Skeksis. Jen, o último sobrevi-
vente dos Gelfins, é o escolhido para
cumprir a profecia de .restaurar o
mundo à seu estado original. Jen con-
segue recuperar um fragmento do
cristal que estava em poder da feiti-
ceira Aughra e com a ajuda de Kira e
do povo Mystics, luta contra o demo-
nio Skeksis, na tentativa de recuperar
a força do cristal que devolverá o Bem
para o mundo.

Um dos mais bem sucedidos fil-
mes infantis dos últimos tempos, o
CRISTAL ENCANTADO é uma origi-
nal e fantástica estória de amor e
aventura, passada em mundos desço-
nhecidos, épocas longínquas, eras de
sonhos e fantasias.

O consagrado diretor Jim Henson,
conhecido mundialmente por sua ex-
traordinária atuação com bonecos, co-
meçou sua carreira na televisão
lançando o programa infantil conhe-
cido no Brasil nos anos setenta como
VILA SÉSAMO. Anos depois realizou
outro programa infantil para a TV que
fez muito sucesso no país e projetou o
nome de Henson: OS MUPPETS
SHOW. Com o sucesso dessa série,
Henson realizou três longa-metragens
para o cinema com os mesmos boné-
cos da série: O MUNDO MÁGICO
DOS MUPPETS (79), com a direção
de James Frawley; THE GREAT

MUPPET CAPER (81), dirigido por
ele mesmo e ainda inédito no Brasil;
e OS MUPPETS CONQUISTAM NOVA
IORQUE (84), dirigido por Frank Oz.
Seu mais recente trabalho é THE
STORYTELLER, a ser lançado pela
VTI-NETWORK, mais uma fantasia
estrelada pelo ator John Hurt.

Jim Henson foi também o respon-
sável pela criação e manipulação dos
bonecos de NO MUNDO DOS SONHOS
(85), lançado pela VTI, uma estória
sobre o mundo de ALICE NO PAÍS
DAS MARAVILHAS.

Atualmente Henson possui sua
própria produtora: HIT! - HENSON
INTERNACIONAL TELEVISION,
que distribui os seus filmes e progra-
mas de TV para todo o mundo. O de-
senho animado MUPPET BABIES,
recentemente lançado pela VTI-
NETWORK, inaugurou a programa-
ção de Jim Henson para este ano, que
incluem os lançamentos de O MUNDO
MÁGICO DOS MUPPETS e os inédi-
tos THE STORYTEiXER E FRAG-
GLE ROCK.

Frank Oz é conhecido como ma-
nipulador de bonecos preferido de Jim
Henson. Começou trabalhando com
Henson na série VILA SÉSAMO, onde
fazia os bonecos Enio e Beto. Depois,
passou a manipular os bonecos de OS
MUPPETS SHOW, fazendo principal-
mente a porca Piggy. Em 83, estreou
na direção cinematográfica ao lado de
Henson em O CRISTAL ENCANTADO,
e em 84 dirigiu OS MUPPETS CON-
QUISTAM NOVA YORK. Frank Oz fez
outros trabalhos, como o personagem
de Ypda, nos filmes O IMPÉRIO
CONTRA-ATACA e O RETORNO DE
JEDI (83), ambos de George Lucas.
Trabalhou também nos filmes de John
Landis como UM LOBISOMEN AME-
RICANO EM LONDRES (81) e OS IR-
MÃOS CARA-DE-PAU (80).

Em 86 dirigiu o musical A PE-
QUENA LOJA DOS HORRORES, on-
de também manipulou o boneco de
uma planta carnívora chamada Au-
drey II.
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unuel
Luís Bunuel (1900-1983) é con-

siderado um dos maiores cineas-
tas de todos os tempos. Espanhol
de nascimento, Bunuel, ainda
bem jovem, engajou-se no movi-
mento surrealista francês, tendo
realizado com o pintor recente-
mente falecido Salvador Dali,
duas obras-primas do gênero:"Um Cão Andaluz" e "A Idade do
Ouro". Depois disso, o cineasta
lançou-se no cinema internacio-
nal, fazendo filmes na França,
nos Estados Unidos, no México e
na sua terra natal, quase todos
admirados pelos críticos, mesmo
quando as deficiências de produ-
ção obrigavam o realizador a sa-
crificar o seu projeto inicial.

Em vídeo, no Brasil, já se po-
de encontrar 5 filmes de Bunuel:"Os Esquecidos", "Nazarin", "Vi-
ridiana , "A Bela da Tarde" e,
agora, "O Anjo Extermina Jor".
Todos esses, obras de grande im-
portância e que podem ser vistos
pelos espectadores menos inicia-
dos em coisas de cinema, como
programas agradáveis, ]á que
não existe em Bunuel uma lin-
guagem demasiadamente cere-
bral (ele mesmo condenava isso,
rindo quando se interpretava os
seus filmes surrealistas).

Os filmes de Bunuel podem
ser encontrados em quase todas
as locadoras da cidade.

Vídeos e Debates
no Campus 1

Enquanto a categoria docente da Unespa per-
manece em paralização, reivindicando melhores
condições salariais, no Campus 1 (ex-Cesep) da
faculdade a comissão de greve vem organizando
uma intensa programação cultural com a exibi-
ção de vídeos e exposições de temas sobre os mais
diversos assuntos, para debates.

Nesta segunda (amanhã), a partir das 17:00
horas, será exibido no Laboratório de Microensi-
no da Unespa, no Campus 1, o filme "O Ferrovia-
rio", de Pietro Germi. No mesmo dia, às 19:00
horas, na sala B-201 também do Campus 1, have-
rá debate sobre o tema: "A Dívida Externa e Cri-
se Política na América Latina", na oportunidade
será exibido o documentário do jornalista Ronal-

do Duque — "NO", sobre o plebiscito de 5 de outu-
bro do ano passado, no Chile, quando o povo
chileno foi às ruas dizer "no" à ditadura Pinochet.

Na terça-feira a programação cultural no
Campus 1 continua com a exibição do filme "Ira-
cema — Uma Transa Amazônica", de Jorge Bo-
danski, às 17:00 horas, novamente no laboratório
de Microensino da faculdade. Logo a seguir, às
19:00 horas, haverá mais um debate, desta vez so-
bre "Estado e Ecologia: o Programa Nossa Na-
tureza e a questão da Internacionalização da
Amazônia". Durante o debate haverá ainda a exi-
bicão do audio-visual "Os Pingo Nos is", do pro-
fessor e economista José Alberto Colares e do
fotógrafo Patrick Pardini.

A arte na Praça De volta aos anos 60
A Praça do Povo, loca-

lizada no Centur, volta a ser
palco de mais uma mostra
artística paraense com mú-
sica, poesia, dança, teatro e
artes plásticas que poderá
ser vista no projeto Praça
Aberta, que acontece todo
primeiro domingo de cada
mês. Na programação par-ticiparão, nas artes plasti-
cas, os artistas Samoras,
Hércules, Ronaldo Vilhena
e André Nascimento; na
música, a Banda de Aço e os

frupos 
Ligação Direta e'estanca; na poesia, o gru-

po Mãos Dadas; além da
apresentação da Escola de
Dança Rosário Martins.

Os quatro artistas piás-
ticos, que já são conhecidos
de outras coletivas e expo-
sições de artes, entre elas a
Arte Paixão e Sessão espa-
ço, todas promovidas pelo
Centur, apresentarão traba-
lhos de pintura, xilogravura
e desenho, utilizando técni-
cas como, acrílica e lápis de
cor sobre papel, pastel e
mista (pastel e spray).

Na música, o som fica
por conta de Miguel Cam-
pos da Silva e Plínio Doura-
do, integrantes da Banda de
Aço, que tem como propôs-ta fazer um instrumental de
percussão e bateria, execu-
lando músicas de autores
conhecidos da MPB, onde a
característica principal é o
uso de Tambores de Óleo,
confeccionados pelo próprioMiguel Campos, e que, se-
gundo ele, reproduzem som
de órgão e piano.

O grupo Ligação Dire-
ta, que mistura o rock bra-
sileiro com funks e blues,
apresenta-se também no
Praça Aberta, com um re-
pertório composto de músi-
cas dos próprios integrantes— Sérgio (guitarra-base e
vocal), Sílvio (guitarra-
solo), Amílton (contrabai-
xo) e Marcos (bateria). Já
o grupo Festança, que há oi-
to anos toca samba, choro,
forró e uma mistura de reg-
gae, fará sua apresentação

homenageando somente
compositores paraenses,
com músicas como: "Este
Rio é Minha Rua", "Desilu-
são", "Samba Eu e Ela","Consciência de um Sam-
bista", "Alento de Deus","Pará Terra Boa" e "Fes-
tança de Todos Nós".

Poesia
O grupo Mãos Dadas

tem como proposta princi-pai mostrar o trabalho de
poetas contemporâneos, as-
sociando sempre a poesia à
música, da mesma forma
que os trovadores medie-
vais faziam, quando que-riam poetar na corte e na
nobreza, durante a Idade
Média. Essa é a essência do
trabalho do grupo, segundo
seus integrantes — Paulo
Nunes, Beto Fares e Josse
Fares. No programa estão:"Ausência , de Itamar e
Ademir Assunção, "Gottam
City", de Jards Macalé,"Baladas" e "Clara Croco-
dilo", de Ney Lisboa e Arri-
go Barnabé,
respectivamrente, e ainda
os números musicais "Codi-
neme Béiia-Flor" e "Faz
Parte do Meu Show", de Ca-
zuza, e "Podres Poderes",
de Caetano Veloso.

Dança
A professora Maria do

Rosário Martins, que dirige
a escola de dança Rosário
Martins, é a responsável pe-Ias coreografias deste ao-
mingo, denominadas:"Emoções", com música de
Villa-Lobos (Bachiana Bra-
sileira n? 5 ), "Alegria, Ale-
gria", com um pout-pourriHe lambadas e "Ritmo Lou-
co". O espetáculo teatral f i-
ca a cargo do grupo
Arte/Usina contemporâ-
nea, que encenará o Tra-
balho: Exercício N? 2 ou o
Primeiro Milagre do Meni-
no Jesus ". No elenco do Ar-
te/Usina Contemporânea
estão Olinda Charone, Al-
berto Silva, Carine Jansen,
Beto Paiva, Paula Braçado,
Anne, Luís Carlos e, na dire-
ção geral Wlad Lima.

Fazer o público "levitar num
turbilhão de saudade" e sonhar com
o tempo em que "viver era morrer
de paixão", é o que pretende o gru-
po musical T.Bone Steak, um dos
poucos no país que se preocupa em
trazer de volta as músicas que eram
tocadas nas décadas de 50, 60 e 70,
na época de Elvis Presley, da jovem
Guarda e das baladas românticas
dos grupos Creedance, Renato e
seus Blue Caps e outros.

A criação do T.Bone Steak, se-
gundo seus integrantes, nada mais
e, do que a idéia de voltar ao passa-
do, numa tentativa de mostrar, tam-
bém, aos jovens de hoie, o que se
tocava e cantava na adolescência de
seus pais. Tempos em que tocar e
cantar, era a "maneira mais pura e
simples de expressar a liberdade
que já começava a fluir dos cora-
ções e mentes de milhares de jovens,
não só através da música pop, de le-
trás singulares, mas também das
músicas de protesto, com letras
mais trabalhadas, tocadas nos sau-
dosos festivais".

Formado por Rock Shinkai
(guitarra-solo e voz, ex-integrante
do grupo "Os Orientais"), Vicente
Morais (guitarra-base, ex- integran-
te de " Os Fugitivos "), Nide Braga
(baixo elétrico, ex-integrante do gru-
po feminino "As Musas") e João Mo-
reira (bateria, ex-integrante do "The
Kings"), todos músicos da terra, o
T.Bone Steak vem conseguindo o seu
objetivo de encantar a platéia pa-
raense. Suas apresntações, que
acontecem todas as quintas-feiras
na boite Lapinha, e sextas e sábados
no Hilton Hotel Belém, já tem públi-
co certo.

A era do Rock and Roll e da Jo-
vem Guarda, quando "explodiam as
paixões, se descobria a mini-saia e
os cabelos caíam sobre os ombros",
é de novo relembrada em inesque-
cíveis noites de muita música ro-
mântica, como "Only You", "My
Way", "It's Now pr Never", "Califor-
nia Dreamin", oú em ritmos quentes
como "Johnny B. Good", "La Bam-

ba", "Be bop a Lula" e outros suces-
sos daquela época.

Aufo-definindo-se como um gru-
po amante da arte de tocar bem, o
T.Bone, ao fazer esse trabalho, pro-cura manter vivas as canções de El-
vis, Bob Dylan, The Plateres e todos
que fizeram parte do grupo de com-
positores dos anos 50,60 e 70. Na ver-
dade, "tocar ¦ bem é uma das
principais qualidades do grupo",afirma o quarteto. Para eles, os de-
lirantes solos de guitarra de Rock,
o acompanhamento preciso de Vi-
cente, o sutil toque feminino do bai-
xo de Nide e a marcação vibrante da
bateria de João, são importantes e
acabam provocando a admiração
por parte do público, que revive as
emoções passadas. O grupo faz fre-
quentes excursões a Monte Dourado,
Santarém e outras cidades do inte-
rior do Estado, realizando shows
dançantes e de muita emoção, preo-cupados também com a técnica, quecomo dizem, é fator preponderante
para'a boa performance que vêm
mostrando em suas apresentações.

ariedanças, é o título do
musical que será apre-

: sentado nos dias 9,10,20
e 21 deste mês, no Teatro Mar-
garida Schiwazzappa, do Cen-
tur, pelo Grupo de Danças"Clara Pinto". Produzido e di-
rigido por Clara Pinto e Alfre-
do Paes Barreto (este, assina
também a cenografia), o espe-
táculo pretende mostrar o pen-
samenlo do artista através da
dança e do teatro. Especial-
mente convidada a participar
do musical, a atriz Ana Maria
Vidigal fará as cenas teatrais,
que contarão também coma
atuação de Rui Nobre de Brito.

Dirigido por Edgar Castro
(que divide a iluminação côm
Cnacom), atualmente traba-
lhando com os grupos1 de Cia-
ra Pinto e "Experiência", o"espetáculo objetiva também,
segundo garantiu Clara Pinto,"fazer, o púbico sen/rir, de uma

forma sutil e hilariante, as di-
ficuldades, as críticas e os pre-

m
conceitos enfrentados no dia a
dia, pelos profissionais deste
universo maravilhoso que é o
mundo artístico";"Variedanças" está dividi-
do em quatro quadros: o pri-meiro, da "Crítica"
("desconhecimento técnico do
que é a dança e a falta de pro-fissionalismo"); o segundo,"Quadros da Boradway" ("di-
retor e sua consciência pen-sando em produzir musicais
da Broadway, conceito precon-
ceituoso em relação ao baila-
rino, dificuldades, árduo
trabalho na montagem e cria-
ção do espetáculo para que es-
te alcance seu objetivo");
terceiro, "Broadway Brasilei-
rá" ("ritmo e sensualidade
brasileira conquistam a-
Broadway"); e quarto, "Estre-
Ias do Universo Artístico"
("dedicação, conhecimento,
forca e luta: elementos essen-
ciaisljara o sue""

I
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O O grupo Public Image Llmi-
ted (PIL) lançando na Inglaterra seu no-
vo single, "Disappointed", 

que antecede
o lançamento do novo álbum entitulado
"9", 

que sai ainda este mês. Na versão
12" (mix), esta faixa aparece remixada,
com 8 minutos de duração. O grupo
atualmente é formado por John tydon

(Vocal), Alan Dais (baixo), John
McGeoch (guitarra e efeitos) e Bruce
Smith (bateria). Lu Edmunds, antigo in-
tegrante, teve que abandonar o grupo
porque estava sofrendo de tinite (perda
da audição, incapacidade de ouvir sons
altos sem ter dores agudas, tonteiras e
zumbidos). O álbum, com dez faixas, foi

gravado e mixado em Londres e produ-
zido por Eric Thorngren e Stephen Ha-

gues. Entre as dez faixas estão, além da
citada acima, "Same Old Story",
"Happy", "Just Like A Woman", "War-

rior", dentre outras. O PIL inicia em ju-
nho uma grande turnê pelos Estados
Unidos divulgando seu novo trabalho.
Depois volta à Europa para fazer o
mesmo.

D Em novembro do ano passado, a

gravadora independente I.R.S. realizou,
em Los Angeles, um espetáculo denomi-
nado "Night Of The Guitar", on-
de reuniu todos os guitarristas
pertencentes ao selo "No Speak", selo
este criado por essa gravadora há algum
tempo para divulgar a música instrumen-
tal. Participaram do evento Randy Cali-
fórnia (Spirit), Pete Haycock (Climax

Blues Band), Steve Howe (Yes, Ásia), Ste-
ve Hunter (Peter Gabriel, Lou Reed),
Robby Krieger (The Doors), Alvin Lee (Ten
Years Afler), Andy Powel (Wishbone Ash)
e Leslie West (Mountain) que dedilharam
alguns clássicos como "Hey Joe",
"Roadhouse Blues", "The Clap", "The

King Will Come" e "Ali Along The
Watchtower". Foi tudo gravado e ago-
ra a gravadora está lançando em disco,
cassete, CD e em fita vídeo. Resta torcer

que pelos menos o vinil pinte por aqui
em breve, visto que a gravadora I.R.S.
é distribuída no Brasil pela CBS.

? O bluesman John Lee Hooker
terá um 89 muito ativo. Lança agora uma
copilação com faixas gravadas entre
1948 e 1961 chamada "John Lee Hoo-
ker: The 40th Anniversary Álbum". Mais
tarde estará lançando um Ip com mate-
rial novo e as colaborações de Robert
Cray, Los Lobos, Carlos Santana, Geor-

ge Thorogood e outros. Também lança
o álbum "Ironman", 

que é uma adap-
tação musical da história infantil homô-
nima, com produção de Pete
Townshend. Por falar em Towns-
hend, esta certa a volta do The Who,
mas apenas para excursões, nada de dis-
co novo, pelo menos por enquanto. O re-
formado Who terá Simon Philips, o

garotão que está em todos os álbuns solo
de Townshend, assumindo a bateria
no lugar de Kenney Jones, mais o refor-
co dos teclados de John Bundríck e um

naipe de sopros e três backing vocalistas.
D Bruce Springsteen atualmen-

te circulando por Los Angeles. Nada de
Shows ou relax. Está dando uma força
nas gravações do primeiro Ip solo da
Patti Scialfa, sua back-vocalista e
atual namorada.

D Foram gastos 600 mil dólares na

produção de um clip para a música "Pia-

net Texas" (aventuras de um texano no
espaço sideral), carro chefe do novo dis-
co do veterano Kenny Rogers, "So-

mething Inside So Strong", lançado esta
semana nos Estados Unidos. A direção
do clip é do notório Julien Temple e a fi-
ta, que tem cinco minutos e meio de du-
ração, está programada para ser a peça
básica de um especial da NBC com ou-
tros astros da country-music, Willie Nel-
son e Dolly Parton.

D Paul McCartney, Holly
Johnson (Frankie Góes To Hollywood),
The Cristians, e Garry Marsden
(Gerry & The Pacemakers) se reuniram
no estúdio da PWL para gravar uma no-
va versão de "Ferry Across The Mersey",
um hit dos Pacemakers, de 1964. A ren-
da será toda revertida para os familia-
res das vítimas de Sheffild, tragédia
ocorrida durante uma partida de fute-
boi do campeonato inglês onde morre-
ram pisoteados mais de 95 torcedores do
Liverpool. Outros astros do rock inglês
foram convidados a participar do pro-
jeto, mas apenas com donativos, como

foi o caso de Ciff Richard. O single

que tem clip com imagens da catástro-
fe, foi produzido por Pete Waterman, e
lançado na Inglaterra e Estados Unidos,
no início desta semana, com uma tira-

gem inicial de 300.000 (Inglaterra) e
500.000 (Estados Unidos). A versão 12"
(só na Inglaterra), traz mais duas faixas:
"Abide With Me" e "The Red Queen
Mass".

Saiu na Europa o mais novo Ip dos
Bee Gees entitulado "One". Segundo
fontes britânicas, o disco não traz maio-
res novidades, e as melhores faixas são
"Wish You Were Here" e "Flesh And
Blood". Saiu também por lá o novo do
Black Sabbath chamado "Headless

Cross". A mesma fonte diz que o disco
é decepcionante. Nada haver com o ve-
lho Sabbath. O som está mais para
freqüência modulada que para trash,
hard ou coisas do tipo pesado. Por falar
em pesado, a WEA brasileira manda em
breve para as lojas os Ips "G N' R Lies",
do Guns N' Roses, gravado ao vivo,
e "Statè Of Euphoria", novo do (An-
thrax). Para a turma menos pesada,
a mesma WEA manda "Techinique"

(New Order), "A New Flame"

(Simply Red), "Doolittle" 
(The Pi-

xies), "House Of Love" (The House
Of Love) e "Ukrainian Peel Sessions"

(The Wedding Present).
Francisco Cavalcante diagramou

esta página, que foi arte-finalizada nas
oficirus de O Liberal.

O Ao desembarcar no Rio,
após três meses de espetáculos
nos Estados Unidos, Hermeto Pas-
coal mostrava-aos seus amigos
sua nova paixão: um Sampler de
última geração. De/agora em
diante, porcos, galinhas, garrafas
uivantes e bacias recheadas de
pedras estão dispensadas da pre-
sença física nos espetáculos do
famoso bruxo. "Sempre falei mal
da eletrônica, mas este instrumen-
to me permite tocar sons grava-
dos", reconhece. Hermeto agora
prepara dois shows no Circo Voa-
dor dias 19 e 21. Depois mais óO
dias de Europa girando pelos fes-
tivais de verão.

O .Depois do festivo lança-
mento do songbook de Caeta-
no Veloso, o professor Almir
Chediak dá continuidade a este
projeto editorial com o lançamen-
to de "Bossa Nova" em 3 volumes
(JohnnyAlf, Marcos Valle e Rober-
ro Menescal escreveram as har-
monizações do repertório
respectivo), Gilberto Gil, Vinícius de
Moraes (2 volumes cada), Rita Lee
(1), um estudo do pianista Antônio
Adolfo, "Harmonia e Improvisação
para Teclado", outro do maestro
lan Guest, "Orquestração-
Métodos de Arranjo" (4 volumes)
e a edição brasileira atualizada
dos clássicos de Adamo Prince, "Li-
teratura e Percepção do Som" e
Leitura e Percepção do Ritmo" (3
volumes).

D Está pronto o novo Ip de
Emílio Santiago para a Som Livre
Traz seis pot-pourris de cada lado
com produção e direção de Ro-
certo Me, - scal. Cera lançado ain-
da este mês.

!D A WEA lançando nos Esta-
dos Unidos dois novos selos, "Tro-
picai Storm" e "Sound Wave",
destinados à música brasileira. O
primeiro sai com duas antologias:" a/ô fírosil" (Benito Di Paula, Elis Re-

i: / Santos, Paulinho da Vio-
neriétlcas) e "Sampler 89",

apenas com músicas instrumentais
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Nacional
de Rique Pantoja, Marcos Ariel,
Victor Biglione, André Geraissati e
Raul Mascarenha. O segundo se-
Io foi inaugurado, mas não lançou
ainda nenhum disco. É indepen-
dente, distribuído pela WEA e diri-
gido pelo americano Rick Laudatl
e pelo brasileiro Sérgio Mielniczen-
ko que estão atrás de artistas no-
vos, com um som brasileiro
moderno.

U Saindo peta BMG -Ariola o Ip
"Sonho de Operário", 10° do pa-

godeiro Bezerra da SUva, um
campeão em vendas, apesar de
não aparecer com freqüência nos
meios de comunicações. "Bom
Pastor" (Bezerra e Pedro Butina) é
a música que puxa o disco. Tem
arranjos do maestro Menezes e
produção'de Aramis Barros. Re-
centemente Bezerra foi agracia-
do com Disco de Platina pela
marca de 250 mil cópias vendidas
do seu disco anterior "Violência
Gera Violência".

n No final de maio é a vez de

Neguinho da Beija-Flor entrar
em estúdio para gravar um novo
disco, que terã produção de Rildo
Hora, por sinal é a primeira vez que
trabalham juntos. Segundo o Ne-
guinho, será um disco bem ro-
mãntico. Inclusive já escolheu o
título: "Carente de Afeto".

O Pelo jeito, a Polygram ouviu
os apelos dos paraenses. Relançou
o Ip "Cativante" do mineiro Tadeu
Franco, há mais de cinco anos fo-
ra de circulação. Nele, músicas do
nível de "Nenhum Mistério" (Lô Bor-
ges), 

"Nós Dois" (Celso Adolfo),
"Onde Nasci Passa Um Rio" (Cae-
tano Veloso), "Arrumação' (Elo-
mar) e "Coração Civil" (Milton
Nascimento).

n Rosana cedeu ás pressões
da CBS e incluiu duas faixas da du-
pia Sullivan & Massadas em seu
novo Ip, 3° nesta companhia. O
disco reúne também músicas de
José Augusto, Paulo Sérgio Valle e
Cláudio Rabelo, com produção de
Max Pierre e arranjos de A:y Sper-
ling. O lançamento esta previsto
para a segunda quinzena deste
mês.

O 2o Prêmio Sharp, construi-
do nos moldes do Grammy ame-
ricano para premiar os músicos
que mais se destacam durante o
ano, foi realizado no último dia 26
de abril e teve como principal
atração Cazuza que faturou três
troféus, mas no geral as premia-
ções foram justas. De tabela as
gravadoras foram premiadas, afi-
nal de contas, sem elas, os traba-
lhos dos felizardos não poderiam
ser divulgados. Das gravadoras
existentes em nosso pais, a que
mais teve motivos para comemo-
rar foi a BMG-Arlola. Foram 14 tro-
fêus dados a músicos
pertencentes ao seu cast. Em se-
guida vem a Polygram (8), EMI-
Odeom (5), Som da Gente (4), El-
dorado e Continental (3), CBS e
RGE (2), ficando por último a Som
Livre e a Vison, apenas com um
premiada

O anúncio _. ,„, ¦___ O homem que tem o poder
COm que a 97 ded^ruiromundo_-- 1 'L mais de 50 vezes conhece
Fm LlOerOl o poder do rádio desde
K<-\m/-,i-./~i/-ii->/~.i quanuosóüestruiabandidoshOmenageOU H emfil.iiescV-banK.bans.
o Dia do Rádio,
no ano passa-
do, foi premia-
do com a me-
dalha de pra- „._-_„..«l
ta do Prêmio * 

**""

Colunistas, *
o maior e mais antigo concurso pu-
blicitário do Brasil.

Criado e produzido pela Griffo, o
anúncio mostra uma foto de Ronald
Reagan atuando como locutor es-
portivo, sob um título que diz: "O ho-
mem que tem o poder de destruir o
mundo mais de 50 vezes conhece
o poder do rádio desde quando só
destruía bandidos em filmes de
bang-bang".

A peça premiada, aliás, faz par-
te de um conjunto de anúncios cria-
dos pela Griffo,, principalmeme em
88, e que representou uma verdadei-
ra evolução em termos de comuni-
cação impressa da 97 FM Liberal.

Agora, a Mendes, a maior agên-
cia do Para, acaba de produzir e pu-
blicár uma campanha de 3
anúncios, que aproveita a posição
central da emissora no dial para lan-
çar o tema "Nem direita, nem es-
querda". Num dos anúncios
aparecem Hitler e Stalin; no outro,
duas placas de trânsito; e no último,
dois atacantes, um ponta direita e
outro ponta esquerda.

O resultado foi elogiado pelo ca-
demo "Propaganda & Marketing",
da Folha da Tarde, que prevê 

"um
forte recall junto ao público". Um úni-
co senão: o redator confundiu Stalin
com Marx.
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IB SOCIAL
Pio Veiga Brito

Parabéns
gato, com

•amor.
Suzanne,
Socorro.

Dama do Maestro
Só posso dizer que és

muito especial.
Parabéns pelo seu aniversário.

Moco do bom crioulo.

Ricardo e Regina
Associamo-nos pela
sua felicidade. Dos

amigos dr.
Pereira, dr. Calil

e João Jóias.

Salve dia 04 de maio
Muita saúde paz e alegria. E

o que deseja tua filha que
muito te ama. Beijos Silvia

Lima Cortes

Cipriano Sabino
Você é a melhor
coisa que já me
aconteceu. Eu te
amo muito. Sua

princesa Iranélia.

Ariadne Pinto Maués
Parabéns pelos 14 anos.

Felicidades. Nós amamos você.
Seus pais Manoel de Jesus,
lolanda e irmãos Andrei

Patrick e Ingrid.

Meu cheirinho
Eu te amo, não sei

viver sem você,
você é a razão da
minha vida. Teu

cheirinho

Ítala Paixão de Carvalho Rezende
Para mãe mais bela, mais carinhosamente que
todas as outras mães. Feliz aniversário mamãe.
Parabéns por esta data 06/05/89. De Renata,

Augusto, Alexandre, Carlos e Marília. Para Italá
dos seus filhos esposo e mãe.

Papa Mai nha
O gostoso é te esperar na hora

do almoço, dia 7 vai ser
diferente, eu vou cantar pra ti,
Feliz Aniversário. Aliei Maia

Alberto Maia Filho
Hoje é um dia muito especial para

nós, teu aniversário, rogamos ao Pai
Celestial, que te dê muita saúde e

felicidades. Maia, Concita, Leila,
Delano, Mara e Aliei.

Wane Suely Luna de Lima
A você meu amor neste dia especial de seu
aniversário. Que você tenha muita saúde e

felicidade ao meu lado. Esta é uma pequena
prova desse meu grande amor que eu sinto por

você. Júnior

Meio século de vida
Felicidades Batista!

Parabéns, querido esposo, pai, sogro e avô. Deus na sua infinita bondade nos permitiu

que ho]e estivéssemos presentes, para juntos comemorar data tão significativa onde

completas 50 anos de vida. Estamos felizes com você. Porém muito mais foram os dias

em que, com a sua bondade, compreensão e amor nos fez felizes. Só nos resta dizer,

obrigado meu Deus te-lo como amigo de verdade e que ele continue iluminando seu

caminho. Com abraços carinhosos de Rossllda, Silvaria, Silvio, Silvia, Slmane,

SIdney, Sônia, Pedro, Arthur, Socorro, Nogueira, Vanessa, Nathallya,
Adrlanny, Patrícia, Arthurzinho e Thays.

Antônio Sérgio
Medeiros de Melo

Hoje a minha
felicidade é completa.
Feliz aniversário. Um

beijo Elda

Parabéns pelo seu meio
século de vida.

Felicidades e saúde. Que Deus esteja
sempre ao seu lado. Beijos e abraços de

Artur, Silvia, Adrianny,
Arturzinho e Gracy.
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ALUGUEL:

ARSEÜ&L

CARTIIRA Dl COBRANÇA
BSPECIALIZADA-Hó + de
20 anos ofeluando c/rapidez •
segurança a cobrança de pro*
minorias chtquw i/lundo du-

plicatai aluguéii condomfnloi
e outros títulos d» crédito.
Tr/Eic. Haroldo Fernandes
R/28 d. S.l 269/207
f/223-6272 C/6

0008267

MANOH LUIZ — Planta-
minto execução vtndai adml*
nlstracao para uma cllontola
dl alto padrão oforocemol
serviços do mali alto nlvol
consulte-nos Rua Manoel Dora-
ta 71 Bi/BOB f/2226225 C/440

3009149

MANOIL LUIZ —Podamos
lho ofarecor administração d*
bem, compra vonda transfe-
ronda lagallzaçâo avaliação,
orlontação s consulta aitamoi
•tperar.do por você Rua Ma-
nool Barata 718 s/808
f/2226225 C/440.

MANOIL LUIZ — Existe pa-
ra larvir peiioas da iuo cata*

gorla poma nino confia ao
nono escritório teus negócio
Imobiliários e durma tranqüilo
eitamoi na Rua Manoel Bara-
Ia 718 i/BOB 1/2226225
C/440.

5009167

MANOIL LUIZ —Nono de-

partamanto tícnlco conta com
eficiência avalíadoret aitando
gabaritado a fornecer laudo
do avaliação críterioi aoi
diante» quo desejam vondor ou
alugar Imóveis f/2226225
C/440 . ¦

MANOIL LUIZ —A certeza
do uma vivando representada
par Incontável numera de cllen-
lei sallsfollos conttltue segu-
rança e traqullldade para oi
novoi cllenlet-dlique
222-6225 C/440.

5009176

MANOIL LUIZ —Conheça o
melhor investimento do ano
condomínio Salinas Nova um
proionlo quo caiu do cóu torro-
no de 15x30 em localização

privilegiado próx.Praia do
Atalaii. 10 de 38,00
1/2226225 C/440

DIREITO DA FAMÍLIA —
Inventários, separações, aml-
góveli ou ludlclali divórcio»,
etc. Abrangendo proposituras
de açóei, defesas e recursos,
T/Eicrltórlo Haroldo Fernan.
dei 28 de Setembro 269 con).
207 teh 223-6272 C/6

0008261

FRANCISCO NOOUIIRA
IMOVIIS —Tem Cidade No-
va Satélite Geraldo Palmeira
Nazaré Cremaçfio Telégrafo
Canudai terra Firme Moram-
bola. Inf Rua JoSo Alfredo 70
i/401 Ed. Lobros f/224-6959
c/368.

HAROLDO FIRNANDIS
ADVOCACIA-* Imóveli.A
maior organização Imobiliário
da Amazônia,Compra, vende
locação e administração de
beni.AçBei de doipe|oi, reno-
valórlas, reajuilei controlos de
locação felturai de contra-
tos.Ruo 28 de Set, 269/207
F/223-6272 C/6

0008254

âHAHIHDBÜâ

MANlAO IST COLONIAL
C/300 Mi—Alugo eitr no
Maguary px Igreja ót/local
tranqüilo arborizado salão
4/4 s/2 lultei c/armi emb c/coz
kit a/ierv b/ioc lavabo dep
emp garagem T/222.8117
228.0663 C/1477

0008193

ISCRITÚRIO Dl IMOVIIS
— Aluga caia no Con|. Geral-
do Palmeira de eiqulna próx.
ao aifalto c/garagem pátio ia-
Ia 3/4 c, cozinho b. social ter-
vindo p/comorcio. T/Q. 27 C/6
e 7 pi. permanente C/1532,

5009239

MANSÃO C/5 SUITIS
—Telefone piscina hldromai-
iagem Jardim Inverno gara-
gem sala salão dce 2 frentes à
50mts da BR, murada gradea-
da NCz 1.000,00. Tr/14 de
Março 655 ou 225-2462.
Crecil12J
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rMÓDULO 

C
85,10

r—1i 1

MÓDULO D
MÓDULO 85,1°

42,55

MÓDULO E

MÓDULO ^MÓ1D277>H

Demonstre todo seu
doainor} através

s

MÓDULO I
21,28

MÓDULO J
21,28

O LIBERAL Escreva
unia mensagem bein

bonita e diga por
escrito o quanto você

a ama»

MÓDULO L
25,53

MÓDULO M ,£líÍr^]\ X25,53 J 'W \j

A SUA MENSAGEM DO
DIA DAS MÃES VOCÊ

ENTREGA NAS LOJAS DE
CLASSIFICADOS DE O

LIBERAL, OU PELO LIB-
FONE 222-0133.

ENVIE SUA MENSAGEM
ATÉ ÀS 21 HORAS DO

DIA 11 DE MAIO

Classicarinho
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I Ir-

testados
IMÓVEIS:

Aluguel / Compra e Venda

L^ÍS^se EMPREGOS:

Babá/Cozinheira/Escritórios
/Lavadeira / Servente / Comércio
/ Nível Superior / Demais Profis-
sionais.

^à,. SERVIÇOS PROFISSIONAIS:

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

UTILIDADES PARA 0 LAR:

Decoração / Serviços para o
Lar / Antigüidades e Artes /
Festas, Animação e Alimenta-

ção / Animais e Plantas / Cine,
Foto e Som / Diversos.

j©#^9

UTILIDADE PUBLICA:

Telefones títèis / Empregos Dis-
poníveis no SI NE / Achados e
Perdidos

COMUNICADOS:

Documentos Perdidos / Mu-
danças de Endereços / Di-
versos.

À .L-,
NEGÓCIOS,INVESTIMENTOS
E OPORTUNIDADES:

Estabelecimentos Comernais e
Industriais / Jóias / Emprésti-
mos e Finanças / Telefones / Di-
versos

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO:

Serviços, Obras e Reformas /
Materiais Diversos

MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS:

Assistência Técnica e Instala-
ções / Aluguel, Compra, Ven-
das e Leasing / Diversos

VEÍCULOS:

Volkswagen / Chevrolet / Ford
/ Caminhão / Fiat / Mofo /
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

 CASTANHA!
Av. Magalhães Barata — 1190 — 2° Andar

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

Classificados p/telefone LIB 222-0133
HORÁRIO
AGÊNCIAS

De 2? à 6? feira  8.00 às 18 horas
Aos Sábados  8.00 às 12 horas

LIB
De 2? a 6? feira  8.00 às 18 horas
Aos Sábados  8.00 às 12 horas

&*£È' INOVEIS
ALUGOU:

ANANINDEUA
ALUOO EXC GAL-
PAO— Na BR 316 prox Goml-
nl c/!000m2 lodo plnlado
pronto pra funcionar servindo
para grande negócios exc lo-
cnliiacõo 225-4726
224-3692 dlarlamenta aos do-
mingos 9 hs 21 hs Croci 153J

5009126

BATISTA
CAMPOS

AlUOO EXP. RESIDÊN-
CIA—Super confortável serv

p/empresas clínica academia
banco loja recuado salão 4
amb, Iavabo gabinete 5/4 s/3
suflês c.cozinha dep emp ga-
rog 5 carros Inf fono 2232256
C/485

5008845

ALUOO LOJAS —Em IP lo-
cação s/luvas na Mundurucus
em frente ao colégio ideal T/no
Esc Aluisio Meira na 13 de
Maio 469 Ed. Mercúrio llp
and F/224-6422 c/23/Pa.

5009186

ALUOO PONTO COMER-
CIAI— C/galpão na Barão de
Ig.MIrí 180m2 c/oscritório sala
de espera entrada lateral todo
gradeado lajotado pintado
construção nova diariamente
ai. 21 hs 225-4726 224-3892
C/153

5009118

APARTAMENTO BATISTA
CAMPOS —Com garagem,
sala conjugada, 3 quartos, ar-
mários embutidos, copa-
cozinha, área de serviço, de-

pendência de empregada e te-
lefone. Tratar pelo fone
222-8252, não açoitamos
intermediários.

5008363

ATENÇÃO PROPRIETA-
RIOS —temos candidatos
c/dinheiro na mão p/comprar e
alugar casa apto terreno na
BR. Augusto Montenegro Mar-
co Pedreira Umarizal B.Cam-
pos, neg. quente
c/Dr. Fontoura, F/225-4363
C/575.

5009142

B.CAMPOS CASARÃO —
Servindo p/grandes om,prosas
c/garagens salõos, 2 suites,
3/4 cozinha c/armários 2 salas
banho etc, grande quintal Ver
e Chaves Conselheiro Furtado
1682 s/01 c/Martins C/864

0008132

EM FRENTE A MESBLA —
Passa-se ponto comercial de
esquina c/a rua dos 4B aluguel
160,00 c/+ de 5 anos de con-
trato c/direito a renovar + 5
anos. Tratar no locat ou p/tel
2232540 c/Dana Dora, sucos
e batatas.

0008494

ESC.WALTER RA-
MOS—Aluga apl-°350,00 Ro-
sid. Cezário Alvim
próx. Pça. Amazonas c/sala
2/4 bh.social coz. á.serviço
garage. Todo carpetado. 1°
locação. T/Tv.14 Abril AI.29
Novombro 27 f/226-9187
C/1690

0007113

SR. PROPRIETÁRIO — So
vocõ deseja comprar, vonder
ou alugar c/segurança (EXIGI-
MOS nador) seu imóvel, ligue-
nos 222.0848 fazomos tudo is-
so p/vocô e mais, analizamos
se a doe. do seu imóvel está okl
e, ainda, prestamos todo tipo
do ass. jurídica. C/279.

0007622

ÚNICO NO BRASIL—Com
serviço computadorizado ga-
rantido e internacionalmente
conhecido xerox grátis,oloito
corretor com apenas 5anos de
trabalho filmagem e amostra-
gem de imóveis através de vi-
deo;atendemos ató 21 horas
sábado e domingos até
1/h.Venha conferir "Dr. Vian-
na" Advocacia em Geral &
Imóveis Av. P.Vargas,640
tol/2252118tolsx 2437

5008874

«J0I.1EHBI0
ALUGA-SE OU VENDE-SE
— Excelente prédio comercial
à Rua Leão XIII, no coração do
comércio, c/600m2, em 4 pav.
Tratar fono 222-0848. C/279.

0007618

ALUOA-SE PRÉDIO CO-
MERCIAL—Sem luvas com
elevador 3salões 30 salas c/di-
visórias 10 s.banho servindo
grandes escritórios empresas
grande porte Órgão do Go-
verno preço a combinar
2412913 S.FoiraC174

0007871

ALUGA-SE — Excolonto pré-
dío alvenaria 6x25 Santa Ódi-
lia 204 Banpará lado Casta-
nheira próprio supermercado
NCz 150,00 chavos fronto.
Tralor C. Sallos, 198, s/201
241.3418/231.0619. Croci
304.

0007952

ALUGA-SE — Excolonto pon-
to comercial na 28 de Setem-
bro. T/à Rua Manoel Barata,
718 s/1404 f/2248377.
C/591.

0008113,

ALUGO CONJUNTO DE
SALAS — Somi mobiliado no
Ed.Infante de Sagres na Rua
Maneol barata prox Av. Pres
Vargas t/no Esc Aluisio Meira
no 13 do Maio 469 Ed. Morcu-
rio llí and F/224-6422
c/23/Pa.

5009172

ALUGO NA MANOEL
BARRATA —Prédio inteiro ou
separado tendo loja c/banhoi-
ro e 3 conj? c/banheiros T/ no
Esc Aluisio Meira na 13 de
Maio 469 Ed. Morcurio 11-°
and F/224-6422 c/23/Pa.

5009194

ALUGO —No Ed. Com Pinho
na Campos Sales c/15 de No-
vembro Conj-° p/escritorio ou
consultório t/no Esc Aluisio
Meira na 13 de Maioo 469 Ed.
Morcurio ll°and F/224-6422
c/23/Pa.

5009161

APARTAMENTO — Aluga-'
se em local nobre c/3/4, sala,
copa-cozinha, b. social, dep.
comp. área serviço e lavande-
ria. Tralar P. do Rádio, s/216.
600,00. C/094-J.

0008087

COMERCIO — Aluga-so sala
p/escritário na Manoel Barata.
Valor NCz 120,00. Tralar Av.
Prós. Vargas, 197/314. Croci
621.

0007717

COMERCIO — Conjunlo pa-
ra escritório, sala, sala de es-

Íiera 
e banheiro. Alugo no Edi-

[cio Impotadora, Avenida Pre-
sidente Vargas, em frente ao
Banco do Brasil, por NCz
120,00 mensais. Tratar fone
223-2542. Croci 621.

0007586

COMERCIO —Aluga-so
sobre-loja no centro comercial
Rua 13 de Maio c/Tv 7 de Se-
tombro altos contendo 11 de-
pendências c/frente pela 13 de
Maio e 7 de Setembro própria
p/loja hotel restaurante escrita-
rio de grande empresa repar-
tíçães e residências.Tratar fo-
nos 223.7412 233.3019 do 2-'
o á^felra creci 1158

0007851

DR.VIANNA—Alondimonlo
aos domingos aluga 3salas
conjugadas Manoel Barata
perto Pe.Eutiquio, área 80m2,
ideal para consultórios, repre-
sentaçõos olc. p/400,00 Voja
através vidoo f/7252118
C/1492

0007900

DR.VIANNA—Xorox grátis
aluga terreno onde era o ar-
raiai do Igreja de São Raimun-
do Nonato,perto Praça Brasil
c/2850m2 ideal p/madeiroira
empresas de transportes dopó-
sito otc p/700,00 Tol/225211B

5008896

ED. PALÁCIO DO RADIO
— Aluga-se Kit-net c/sala o

3uarto 
grande t/mobiliado e

ecorado, de frente c/sacada.
Aluguol NCz 400,00. T/fono
224.4740 C/094J.

0008086

ESC. VALENTE DO COUTO
•—Aluga nos altos da Manoel
Barata um ponto c/3 salões, 1
saleta, corredor 3/4 banheira
copa-cozinha e área. Inf.
241-4111. Croci 015-J

0008173

MANOEL LUIZ —Aluga

prédio comercial 3 pavimentos
instalações prontas p/bancos
financeiros empresa de porte
etc 10 salas banheiros balcões
central de ar portas de vidros
500 OTNs. F/2226225 C/440

5009026

ÚTIMA SALA — P/consullá-
rio odontológico, médico ou
escritório no bairro do Marco
perto Tv Manchete. T/fone
2268718 C/1335.

5009237

PRÉDIO COMERCIAL SEM
LUVAS —Aluga-so
NCz 1000,00 c olovador 2 an-
dares 600mts2 salões reuniões
30 salas com divisórias 10 sa-
Ias banhos copo servindo cur-
sos bancos Inf. fono 233-4327

.C/517.
5008871

ED. CARAJÁS ALUGA-SE
— Exc. Conj. de 3 salas c/2
banheiros armários e garagem
sito a Trav. São Pedro próx. a
Mosbla aluguol NCz 400,00.
T/f/223.7730 Croci 1612.

5009562

CANUDOS
ALUGA-SE POR 40,80 s
90,00—Incluindo água e luz
sem fiador kit-net mobiliado
por temporada procurar na
rua jabatiteua 548 pelotas Ho-
tel fim da linha do ônibus Arse-
nal próx. a Rodoviária c/925

5005051

CANUDOS ALUGA-SE —
Uma excelente lanchonete e
restaurante com Iodos equipa-
mentos p/trabalhar Inclusive
vasilhames p/bebidas loc. na
Rua Olaria m/inf. 222.0216
C/428.

5009714

CIDADE
TELHA

ALUGA-SE — Uma casa em
madeira de lei para casal ou
solteiro na Trav de Breves 650
próxima Cosário Alvin aluguel
100,00 fono 222-6027 Cidado
Volha.

5008140

CIDADE VELHA — Aluga-so
casa p/família pequena, sala,
2 quartos, árBa cozinha. Tra-
tar c/Dr Larêdo Fone
222.0279.

0008399

CIDADE VELHA—Aluga-se
grande terreno na Av.Alm-
te.Tamadaré esquina
c/Trav.Bom Jardim medindo
51,Q0m de frente 25m pela la-
teral esquerda e 61,80m p/Ia-
teral direita. Aluguel: NCz
800,00. Fono: 241-2618

0007668

COQUEIRO
EXCELENTE RESIDÊNCIA
— Jardim, garagem, sala, 2
quartos, copa-cozinha, sala-
banho, quintal, área p/todos
lados. Proço NCz 200,00. Lo-
calização Conj. Tapajós Rod.
Augusto Montenegro. Infor-
maçõos 222-3871 Croci 1167

0007314

GRANDE DEPOSITO COM
TELEFONE —Aluga-so
BR-316 numa entrada perto do
Xodó c/estacion escrit 2 banh
copa-coz e gde depósito fe-
chado aluguel a combinar Da-
niel Almeida Duque-311 altos
f/2267703 C/783

0007916

ÓTIMO CASA NO JARDIM
TROPICAL —Aluga-so
BR-316 px Viaduto jardim pá-
tio garagem 2salas amplt
copa-coz 3quartos (1 suite) ba-
nheiros decorados quintal Obs
falta pintura p/250,00
TF2246784 Mafra C/1501

5008723

8.500M2 AO LADO DO
VIADUTO — Medindo 150
frente/68 lateral/17 fundos
área totalmente murada e livre
p/qualquer tipo de utilização
(comercial ou residencial). Bar-
bada exc.local. Percentual
lida lol 241-3730 R. Aristides
Lobo 223 térreo C/175-J

5009435

PROPOSTA IGUAL NÃO HÃ!
ioi sou aluguel em diai, meimo quo o inquilino não

paguo, égua, luz, lelafono IPTU, condomínio, conservação o
asmtência jurídica, atam aa filmagem do teu Imóvel.

LIGUE: 241-1768
Administradora Belém Ltda.

Trav. 14 de J\florço, 655

C.NOVA V — Aluga-so ólima
casa com sala 2 quartos cozi*
nha banheiro e quintal valor
NCz 100,00 chavos. Tralar
Conj.Cidado Nova VI Wo 70
n-°301 osquina c/S N 24 lono
2350347 C/491.

0008313

eUAMA.
ALUGA-SE QUARTOS —
Para casal ou pessoas solteiras
som filhos na rua Augusto Cor-
rea 597 Guamá próx. a Uni-
versidade aluguel NCz40,00.

5008694

APARTAMENTO 2 QUAR-
TOS —Sala, cozinha, 1 "loca-

ção, prédio 3° andar sem ele-
vador, NCz250,00. Tratar Ba-
ráo de Igarapé Mirl 676.

5008122

ESCRITÓRIO D'OLIVEIRA
—Aluga-se apt-° na J. Bonifa-
cio, px. da Barão de I. Miri,
c/2 salas 3/4 dep. c/de empre-

gada etc. T/ no Ed. Rotary,
Conj 603, c/o Dr. Ulysses
D'01ivoira fono 223-4414

5009394

PRÉDIO PRESIDENTE
VARGAS—Vendo de esquina
c/t250m2 de areo construída
c/várias lojas térreas e prédio
com vários compartimentos
servindo p/agência bancária r
públicas etc. 225-4726
224-3892 C/153J

5009117

ICOARACI
ALUGA-SE PRÉDIO CO-
MERCIAL — Trav. Itaborai,
enlre Manoel Barata Padre Ju-
lio Maria p/empresas de gde
porte c/residência p/gerôncia
escritório galpões almoxarifa-
dos p/estacionamento
T/f/227.2671 Creci 1419

0008214

ALUGA-SE UMA CASA —
C/4 quartos, 2 banheiros, loca-
lizada no centro de Icoaraci,
rua Padre Júlio Maria infor-
moções p/f/227.2671 Creci
1419.

0008216

ALUGA-SE—Ótima residèn-
cia em alvenaria, bairro da
Agulha S.Franco 1418, 6
compts todos lajotados e forra-
dos, NCzl20,00. Tratar
c/proprietário Barão Triunfo
2155 ent.M e Visconde(lnclusi-
ve domingo)

0007975

SÓLIDOS EMP — Aluga ca-
so a Rua Pe. Júlio Maria (3-
Rua) com sala quarto cozinha
banheiro e área de serviço
p/NCz 80,00. Tr/C. Colombo
284 f/2270018 2271984
C/163-1.

0008237

INTERIOR
Dü ESTADO

AlUGA-SE—Ólimo lorreno
na BR 316 de frente para a pis-
ta medindo 25x80 ótima opor-
lunidade para você colocar
seu negocio na Vilríni maiores
informações. Tratar
f/222-4526 Com. ou 2411699
Ros. C/1325

5008528

JÜRDNAS
ALUGA-SE — AR Pariquis
825 ap c/sala 1/4 b/social á de
serviço V/Ncz 190,00. Tratar
R/XV do Novombro 226 Ed
Chamie s/803 T/225-2411
C/1003-R.

5008997

ESPETACULAR CASA —
Alugo em alv, Av. R. Camelier,
c/4/4, 2 salas, 2 ban. sociais,
dep. emp, gradeada, lajota-
da, baixos, garagem. T/Dr. Le-
vi, f/224.8120 do 2-° a 6-°.
C/1121.

0007342

MANOEL LUIZ —Aluga po-
quono Kit-net 3 compatiimen-
los em alvenaria banheiro in-
terno ambiente familiar p/ra-
paz moça ou casal s/filhos na
Pariquis 772-100,00 T/Rua
Manoel Barata 718 s/808
f/2226225 C/440

5009158
—im». M'irm.. ——mm

MARAMBAIA
ALUGA-SE DOIS GAL-
PÕES —Equipados com salas
para escritório e banheiro,
etc... na Tavares Bastos próxi-
mo Pedro Alvares Cabral óti-
ma localização, servindo para
lojas, transportadoras e de-
mais negócios. Tratar fone
233-0900. Creci 1476.

5008943

ALUGO E VENDO 3 CA-
SAS — Alugar 3 do 2/4 gra-
de/muro acabamento de l-°vr.
180/150 conj Tapajós. Venda
grade/muro acabamento l°vr
5000 o 5500 Vor e tratar Conj
Tapajós R Barlavenlos n/09.

0008007

ALUGO KIT-NET TÉRREO
— No res. Augusto Montene-
gro sala 1 suflê ampla cozinha
a. de sorviço V.NCzl50,00
px. ao Mangueirão T/c/Eliana
fone 2316487 creci 519.

5009385

EONTOURA CORRETA-
GEM —Galpão c/lelefane olu-
go na S. Jorge Av. Dalva
c/360m2 est.metálica 2 bo-
nheiros estacionamento corren-
te trifásica semi-novo 500,00.
Detalhes F/225-4363. Diária-
mente C/575.

5009085

MANOEL LUIZ —Aluga 2
grandes lojas galpão industrial
escritórios refeitórios banhei-
ros salão estacionamentos ins-
falações de luxo pronto
p/qualquer atividade comer-
ciai 2.200,00. F/2226225
C/440

5009036

MARAMBAIA — Aluga-se
Ponlo Comerciai alvenaria
Av.Dalva c/Pedro Alvares Ca-
brol 30 m2 por NCz200,00
Tratar Imobiliária Nosso Lar
fone 231-3398 Croci 578.

5008688

MARCO
ALUGA-SE NO CONDO-
MlNIO —Alberto Campos
excelente Apt-° com sacada 1-°
locação para pequena família,
valor aluguel NCz300,00.
Tralor na Av Duque de Caxias
n-°790 enlre Timbó e Estrela fo-
no 2266895.

5008624

ALUGA-SE OU
TRANSFERE-SE —Excelente
apartamento na Rodovia Au-
guslo Montenegro,próximo
Icoaraci Jardim Maricá com
2/4, banheiro sodal,sala am-
pia cozinha e lavanderia, Tra-
lar diretamente com o próprio-
tório polo fono 226-0117.

5008660

ALUOA-SE —Um ponto co-
mercial na trav. Timbó próxi-
mo a l-°do Dezembro, pode
ser utilizado como escritório,
trator polo fone 226-7086.

5008699

EXCELENTE CASA—Na
Mauriti prox Alm Barrosoc/sa-
lão 3 quartos (1suíte)c/armá-
rios banheiro copa-cozinha
dep emp a serviço garagem
aluguel 1 mil e 200 cruz novos
T/Prlmus fonos 2240411
2236226 C/J 177

5009372

ALUGA-SE NO CONDO-
MlNIO —Alborto Compôs
excelente Ap!-" com sacada,
garagem 1? locação para pe-
quena família, valor aluguol
NCz300,00. Tratar na Av Du-

que de Caxias n-° 790 entre
Timbó e Estrela fono 2266895.

5009552

ALUGA-SE NO CONDO-
MfNIO—Alberto Campos ex-
celente Apt? com sacada, ga-
ragem l?locação para peque-
na família,valor aluguel
NCz300,00. T/na Av Duque
de Caxias n-°790 ontre Timbó e
Estrela fone 2266895.

5009558

ALUGA-SE —Apartamento
com 2 quartos, talo, copa-
cozinha, 3-°andar, vago para
carro, por NCz350,00. Tratar
pelo fone 229-5414.

5009723

MOSQUEIRO
CASA 3 QUARTOS/ARI-
RAMBA —Salão,copa/coz,
banh.social, garage, quintal,
pátio, toda mobiliada equipa-
da/gradeada, pronto p/uso
Imediato. Percentual Ltda.
lol:241-3730 R. Arislidos Lo-
bo, 223-C/175-J

5009311

VENDE-SE UM APT*—Sola
e quarto no Ed Seleto cln frente
para a Pcu do República. Tra-
tar na Portaria do mosmo com
Doroli ou pelo fono 223-2951
no ho-^rio comercial.

5008767

ALUGA-SE — A Rua Rui Bar-
bosa 1548 uma suífe, Tratar
R/XV de Novembro 226 Ed
Chamie s/803 T/225-2411
V/NCz 110,00 Croci 1003-R.

5009016

PEDREIRA
ALUGA-SE — Um aplo no
Conj Residencial Tom Joblm
204 bloco C c/sala. conjugada
2/4 cozinha bh social récem
construído situado a Barão do
Rio Branco. Tratar pelo fone
2350563.

5008669

NAZARÉ
ALUGO APTO — Ótima lo-
calização Ed. Benjamin Cons-
tant Braz de Aguiar com Ben-
jamin. 3 quartos salão 2 amb
copa cozinha banheiro social e
dep. emp. completa.Tratar
Doutor Athaydo fone
222-6417.

5007627

ALUGO ENFRENTE A CEL-
PA—No Ed. Princesa Elisabe-
the opt-° c/sala carpetada 1/4
cozinha e banheiro T/ no Esc
Aluisio Meira na 13 de Maio
469 Ed. Mercúrio 11-° and
,F/224-6422c/23/Pa.

5009201

ALUGO —Na Gov Joso Mal-
cher ent/Rui Barbosa o Quinti-
no medindo 25m2 T/no Esc
Aluisio Meira na 13 de Maio
469 Ed. Mercúrio 11° and
F/224-6422 c/23/Pa.

5009180

ATENÇÃO PROPRIETA-
RIOS DE IMÓVEIS— E tolo-
fones Afonso Meto aluga o
vendo c/garantia e rapidez
V.Sa receberão os alugueis em
dia e um mês adiantado cons-
truimos e reparamos s/imóvel
2295849 C/1643.

5008851

CASA NA BENJAMIN—En-
tro Gov José Malcher e Boa-
ventura c/2 salas 3 quartos
copa-cozinha banheiro dep
emp área serviço aluguel 700
cruz novos T/na Primus Av Na-
zaré 319 F/224041 1
2236226 Creci J-177

5009364

CHÃO E TETO—Aluga casa
na 3 Maio px à Gentil somente
p/fins comerciais p/500,00
c/garagem 2 salas amplas 2
quartos amplos 1 suirte média
bh se sala do jantar ampla ta-
vanderia dop comp omp. Inf.
Gentil 508 f/2225044 creci-
J-161.

5006759

IMOBILIÁRIA DAHAS —
Aluga apto om Nazaró com
sala 3/4 s/1 suite copa cozinha
sala de banho dep empregado
área de serviço T/13 de Maio
191 s/1007 8 f/222.8600
222.4525 C/1023.

5009054

NA BRÁS DE AGUIAR —
Passa-se loja no melhor ponto
de Belém entre Benjamim o Rui
Barbosa no Smal Stiop toja de
frente ao lado da Zoomp. Tel
223.2540.

0008505

NAZARÉ ALUGO CASA-
RAO — C/telefone c/ar cond
c/garagens salões 4/4 1 suite 2
salas banho cozinha c3armá-
rio dep empregada quintal erte
Tratar Conselheiro Furtado
1682 s/01 C/864

0008136

NAZARÉ — Alugo grande
casa local privilegiado Conse-
lheiro Furtado 1641 perímetro
Qulnlino/GeneraUssimo. Con-
lém: 2 salas, 2 quartos, 1 suite
ampla copa/cozinha, quintal
c/casa de 2 pavimentos nos
fundos, garagem para 2 car-
ros, páteo etc. Incluo na loca-
ção telefone, 3 aparelhos ar
condicionado, armários, etc.
Ver no local e tralar c/Cláudio
• Trav. Castelo Branco, 1540
c/Conselheiro, fone
223-5139/229-9206.

0008429

RESTAURANTE PIZZARIA
E LANCHONETE — C/tudo
dentro na QUintino antro Na-
zaré e Brás de Aguiar próximo
ao colégio Moderno c/excelen-
ta movimento. Tratar no local à
Cantina Marajoara.

0008499

SALAS PfESCRITÓ-
RIO—Na Av Nazaró Ed Clu-
be Engenharia c/65m2 c/divi-
sórias banheiro copa piso
acarpetado e vulcapiso alu-
guel 500 cruz novos T/na Pri-
mus Av Nazaré 319 fones
2240411 2236226 Croci
J-177

5009382

URUBATAN D'OLIVEIRA
— Aluga-so apto mobiliado
Ed. Jardim Socilar c/sala 3
quartos dep. empreg. e ároa
de serviço preço NCz 450,00.

. T/Assis Vasc. 488. T/2413222
I C/J 42.

5009347

REDUTO
ALUGA-SE — Senador Le-
mos próximo Praça Brasil linda
residência ideal para clinico ou
grandes empresas. Tratar Sr.
Bockman 231.1151 Creci 552.

0007793

SÃO BRÁS
APARTAMENTO —Aluga-
se l^locação toc.Av.Gov.José
Malcher c/Av.Caslelo Branco
c/garagem 3 dorm s/l suite sa-
Ia 1 sala banho copazinha
dop.comp.T/José Vieira C-053
Rua Bornal do Couto 659
c/R.Seixas f/2225801
22.Í0517.

5009208

ATENÇÃO PROPRIETA-
RIOS DE IMÓVEIS— E tolo-
fonos Afonso Melo aluga o
vende c/garantia e rápidos
V.S-arecoberão os alugueis em
dia e um mês adiantado cons-
truimos o rapáramos seu imó-
vol 2295849 C/1643

5009331

DR.VIANNA — Corretor
ano/88 aluga Ótimo ap c/tele-
fono interfone C.Furtado perto
J.Bonifácio a.embutido saca-
das garagem sala 2quartos
banheiro copa/serviço d.em-
pregada 660,00 P/2252118
C/1492

5008839

DR.VIANNA — Corretor
ano/88 aluga casa/alvenaria
gradeada pintada pátio gara-
gem 2salcs 3quartos 2banhei-
ros copa/cozinha serviço quin-
tal R.Danin perto J.Cordeiro
400,00 alugue c/ier*urança
F/2252118

5008843

PONTO COMERCIAL —
Alugo na Cirpiano Santos.
Trat. c/Lourenço fone:
2260212 Croci 1093.

0006967

S.BRAZ —Aluga-se Apl-° do
fino acabamento no Ed Pedro
Carneiro c/telefono 2 arcondi-
conados 2 garagens 1 suite +
2/4 c/armários wc-social sala
copa coz . c / armário
dep.comp.de omp.o área
T/2244964 C/1554

5009275

SAO BRAZ - PONTO CO-
MERCIAL — Alugo, movi-
mantadfsiimo, para quaisquer
negócios, frente grande feira,
25 c/Mercedes. Tratar com o
proprietc-io. Fone 224-6698.

> «';"'. 
7'^ 

*'< 0008406"

mLUGA-SE APT*— l-°loca-
ção com 2 suites 1 quarto ba-
nheiro sala copa-cozinha de-
pendência empregada arma-
rios garagem NCz 600,00
2222976 Croci 1624

5009689

QUER VENDER OU ALU-
GAR? — Então procure quom
entende do assunto. Damos as-
sistêncio jurídica o contábil.
Administramos legalizamos.
Esc Barroso & Caetano
F/229-8167 Tv 14 de Abril
1542 C/1498

5009493

SAO BRAZ ALUGA-SE—O
2-(bndar de um prédio e 3 an-
dares constante de 4 salas c/2
banheiros 1-locação próx. a
Av. Al. Barroso aluguel
NCz400,00 Obs. somente
p/fins comerciais
T/p/f/223.7730 C/1612

5009487

SOUZA
DR.VIANNA — Corretor
ano/88 aluga casa c/piscina
gradeada pintada pátio gara-
gem 2sclas 2quartos bnaneiro
copa/cozinha serviço quintal
Cj.lpuan 200,00 alugue com
total segurança 2252118
C/1492

5008827

DR.VIANNA—Corretor
ano/88.Aluga ótima casa gra-
doada pintada pátlo/garagam
ampla sala 3 quartos 1 /suflê
banheiro copa/cozinha á.ser-
viço quinlal Mediei II 200,00.
F/2252118 C/1492 inclusive
domingo

0007997

TELÉGRAFO
ALUGA-SE APARTAMEr,'-
TO —2 quarto, no Telégrafo,
todo decorado e parcialmente
mobiliado c/garagem.
NCz350,00. Tratar c/Rita
223-2612 horário comercial.

5008754

DR.VIANNA—Confiança
não se impõe conquista-se alu-
ga casa 2pavÍmentos fino aca-
bamento armário 3ar cond.pá-
lio garagem 3salas 4quar-
tos(2suíles) banheiro etc José
Pio fronte M.Barata 800,00
F/2252118

5008890

ALUGA-SE EXCELENTE
IMÓVEL —Para fins comer-
ciais ou residências na Av Se-
nador Lemos em franle ao Mar-
cadõo das Peças contendo pá-
lio sala varanda 2/4 e cozinha
Ncz250,00. Tralar fone
224-5096 c/Dr.Gilborto Aro-
gão Tv. Soares Carneiro 757.

5009711

TERRA FIRME
ALUGO CASA ALVENA-
RIA — À Rua São Domingos
na Terra Firma 019 altos com
pátio sala 02 dormitórios suflê
sala de banho cozinha poço
artesiano. Trator fone
229.1101 Croci 1359.

0007171

DMARIZAL
URUBATAN D'OLIVElRA
— Aluga-se cobertura c/pisci-
no Ed. Antônio Barreto c/salo
3 quartos dep. empreg arma-
rios garagem etc. Praço
800,00. T/Assis Vasconc. 488.
T/2413222 C/l 42.

5009351

ALUGA-SE — Um quarto om
coia da família, Run Oliveira
bata, 479 próximo ao Casop,
falar com Raimundo fone:
222-1300.

0008461

DR.VIANNA—Xoro* grális
aluga torrono onde era a ar-
ralai da Igreja do São Raimun-
do Nonalo,porto Praça Brasil
c/2850m2 Ideal p/madoiraira
empresas de transportes depó-
silo olc p/700,00 Tol/2252118

5008893

UMARIZAL — Alugam-se
excetontos salas p/consullórios
médicos sito Tv 14 do Março
entro Oliveira Belo e Diogo
Móia. ótimos preços. Tralar
fone 223-1765. Croci 132.

0007766

UMARIZAL— Aluga-se gran-
do terreno na Trav.D.Romual-
do Coalho com salda p/Av.Pe-
dro A.Cabral de 7m medindo,
22m de fronte por 28m do fun-
dos p/qualquer atividade co-
mercial. Aluguol
NCz800,00.Fone:2412618

0007671

DIVERSOS
E PEHSI0NAT0S

PENSIONATO — Para ho-
mom que trabalha fora. Av.
Nazaré 1249 lol 2247184.
Vagas limitadas. Falar com
Washington.

0008555

APATí EM COPACABANA
P/TEMPORADA —Aluga so
na Miguel Lornmoi tod.
mo b, roupas du coma/mo-
su/bunho.tAlhoies, pronto
p/uso. ótimo preço. Percentual
ltda. Iel:241-3730 R. Arislidos
lobo, 223lérrooC/175-J

5009299

DIVERSOS ALUGA-SE —
No Una uma residência alve-
naria c/3 compartimentos gra-
deada c/garage próx. o Kala-
mazu por NCz 100,00. Tralar
Imobiliária Nosso Lar fone
231-3398 c/578.

5008678

DIVERSOS ALUGA-SE — .
P/Hotel excelento ponto pça
Cabanagem altos do Bradesco
entrada de Belém São 13 ap-
tos. 7 quartos sacada ebar fal-
tando acabamento final Açoita
sociedado T/Fone 231-3398
Farios c/578.

5008680

CASA DE FAMÍLIA — Oforo-
co vagas para senhoras e ra-
pazos com ou sem refeições,
quartos amplos e arejados,
para diaristas o mensalistas
excelente localização, Gentil
1213 fone 224-7407.

5009729

IMÓVEIS
COMPRA
k VEM:

ARSENAL
4.900,00 SINAL APTO —
C/3/4 sendo 1 suite sala 2
amb.Iavabo 2 varandas
dep.emp.garagem salão festas
entrega Outubro 89 poupança
facilitada vendas no local Rua
de Óbidos px.Praça do Arse-
nal ou 223.8539 inclusive sá-
bado o domingo C/847

0007842

APTO SALA 2(4 NA MON-
TE ALEGRE — Sinal
3.049,00 + 18x311,00 cha-
ves semestral fin. CEF cop-coz
á. serv garagem sacada 15
andares em construção. Nego-
cios Imóveis Ltda
f/223.91 84/241 .2719.
C/l-021.

5009090

ANANINDEUA
ARMS IMÓVEIS LTDA —
Transfere-se casa na Rua 2
Conj. Júlia Seffer, 3/4 o demais
dependências. P/10.000,00,
prest.11,00. Tratar fone
225-3697, C/l 14J

0008126

C. NOVA VI — Transfiro ox-
celente galpão em alvenaria,
10x14m, telha Brasilit, por-
Ia/enrolar, prest. 3,50. T/Dr.
lovi, R. 28 do Sot,.269, s/407.
F/224-8120 de 2° a 6-°.
C/1121.

CASA EM ALVENARIA—3
quartos sala piscina alvenaria
Iam.45x60 BR 316 próx.Cfrcu-
Io Militar com telefone ótimo
para residência e final de se-
mana.Vendo aceito troca auto-
móveis Trv Frei Gil Vila Nova
249 centro 2233351
c/Gilberto

5009377

CASA LAGO AZUL—A 50m
do asfalto, Al. Edgar Proença,
c/lelefone, pátio, sala, banhei-
ro social, de serviço 2 quartos,
1 suite, copa-cozinha dospen-
sa, etc. murada. Tratar
235-3462, Sr.Mauro. C/1333

0007810

CASA-CAIXA PARA—Rua
principal, om alvenaria, c/tele-
fono, pátio, gabinete, sala, co-
zinha, banheiro social, 3/4, 1
suile, ároa de serviço, piscina,
garagem, quartos e cozinha
c/armários embutidos.
T/235-3462, Sr. Mauro.
C/1333

0007801

CASA-CAIXA PARA—Em
alvenaria, c/sala, gabinete,
2/4, 1 suite, copa-cozinha,
área de serviço, depend. de
empreg. c/banh., banh.social,
área cobort. c/churrasq., gara-
gem, em laje, murada, gra-
deada, etc. Apenas NCz
50.000. T/235-3462, Sr.Mau-
ro. C/1333

0007827

CASAS-ANANINDEUA —
A prlmoira c/pátio, sala, 2/4,
varanda, copa-cozinha, ara-
deada, etc. Apenas NCz
3.800. A segunda c/pátio, sa-
Ia, 2/4, cozinha, parcialmente
murada etc. Apenas NCz
4.500. T/235-3462, Sr.Mau-
ro. C/1333

0007818 I

CHÁCARA C/PISCINA
42.000 — C/varanda 3/4 s/2
suites s/de bonho quintal c/ár-
vores frutíferas BR-316 pas-
sando Lago Azul lot/Levílan-
dia entrada ao lado da Ali-
iienta o Imaço r/larga e soca a
700m da pista visita no local
ojf 241.4129.

5009335

CHÃO E TETO VENDE —
Vondo excelente terreno om
pleno BR-316 km 03 frente a
pls!a medindo 12x65 rara
oportunidade preço NCz
65.000,00. Visita p/222-5044
C/161

5009375

CHÃO E TETO—Vendo espe-
tacular mansão estilo colonial
toda avarandado com amplo
salão em desnivel p/3 amb. 3
suftos c/armários om mogno sa-
lão do jogos copa-cozinha
dep. omp. completa área de
serviço. Obs. terreno com
25.000m2 c/lodas as insto-
loções necessárias luz, águo,
telefona c/duas entradas sendo
uma c/portão eletrônico lodo
gramado bosque riacho nalu-
ral casa de caseiro piscina
compo de voley play-ground
churrasqueira c/barracão
p/foslas etc. Visitas Gentil 508
F/2225044 Creci-J-161.

5008059

CONJ. GERALDO PAL-
MEIRA — Tronsf. ótima casa
bom localizada c/garagem sa-
lo 3/4 banheiro copa/coz quin-
tal murada forrada desocupo-
da preço NCz 2.700,00.
T/231.6878. C/1654.

0007334

CONJ. GERALDO PAI-
MEIRA — Transfere-se novo
casa c/2/4, banheiro, sala e
cozinha. Vr2.000,00
T/222.0848. C/279.

0007615

5 SUlTES PISCINA —Chur-
rasquaira área lazer frente p/2
Rua s asfalto telefone garagom
murada gradeada salão copa
cozinha d.c.e. fino acabamen-
to só 160 mil 2252462
2249337.

0008015

ANANINDEUA — 60x100
c/galpão prédio p/empresa
c/sala p/motorisla borracheiro !}
oficina estacionamento broket |
área 5100m2 ver esc. Advoca-
cia av. Ceará 21 f/228.0572 A
C/1576.

5009290 1

ANANINDEUA — Vondo-so

porto 60 ms pela estrada e
igual metragem pela margem
ao rio todo murado, luz trifási-
ca. Escritura pública t/proprie-
lário f/223-6218 o 225-2426
C/772.

000835?

Diene
Ellen
Graças

alcançadas
^Lourdinha

ORAÇÃO À
SANTA CLARA

Pela intercessão de
Santa Clara, o Senhor
Todo Poderoso me
abençoe e proteja. Vol-
te para mim os seus
olhos misericordiosos.
Me dê a paz e tranqüi-
lidade. Derrame sobre
mim as suas copiosas
graças e depois dessa
vida me aceite no céu
em companhia de San-
ta Clara e de todos os
Santos. Em nome do
Pai, do Filho e do Espí-
rito Santo, amém. Fazer
os pedidos a Santa Cia-
ra, 1 de negócio e 2 im-
possíveis. Rezar durante
9 dias, 9 Ave-Maria,
com uma vela, deixar
queimar no 9° dia, mes-
mo sem fé, seu pedido
será atendido. Mandar
publicar no 9o dia.

Haroldo Costa
e Lurdinha

mzMÍ
PRECE A ANASTÁCIA

Prlncoia ANASTÁCIA
Escrava ANASTÁCIA
Santa ANASTÁCIA

Princesa quo fez Deusa, Deve
que fizeram Escrava, Escrava que e- j
Princ ¦ a, dai-nos a beleza do teu cor-
po e a serenidade de tua alma.
Amém. Deusa Escrava, Escrava-
Princesa, Princesa Deusa, que topa-
ram a boca, mas não suprimiram o gri-
to rebelde, dai-noi tua rebeldia.
Amém. Escrava que fizeram Deusa.
Deusa que nasceu Princesa, Princesa
que nasceu livre, dai-nos o molanco-
lia do teu olhar e a altivez do teu porte
• livra-nos do mordaça que ainda hoje
nos ameaça. Amém. Deusa-Martir,
Escravo-Deusa, Princesa-Lenda, doi-
nos teu Amor o tua Coragem. Amém,
Deus do povo. Escrava de um povo.
Princesa do teu povo dai-nos a ré do
povo, o Amor do povo, para quo pos-
somos ser mulheres e homens dignos
do povo Amém. Mulher-Eicrava,
Deus o-mulher, Mulher-Princesa, dai-
nos tua forco para lutarmos e nunca
sermos escravos, porque não somos
tão rebeldes como tu. ASSIM SEJA
AMÉM.

PRECE
Vemos que olgum olgoz fez da

lua vida um martírio, violentou tiranl-
comente a tua mocidade, vimos Iam-
bém que no leu semblante macio, no
teu rosto suave, tranqüilo a paz que
os sofrimento* não conseguiram per-
turbar.

Isso quer dizer eras pura, supe-
rior, tonto assim Deus levou-te para as

filonurat 
do Céu e deu-le o poder de

ozeres curas, graças e milagres mil.
Anastácio pedimas-le... roga por

nós, protege-nos, envolvtvnos no teu
monto de graças e com teu olhar bon-
doso. firme, penetrante, afasto de nós
os moles e oí matdijentei de mun.10.

Por 9'CCQi oíco-uados

(I.M-DEC!
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EMPREGOS
REPRESENTANTE COMERCIAL

Somos uma Empresa de tradição no mercado de Bombas,
Máquinas, Equipamentos de Sondagem e Microestaqueamento
e estamos procurando REPRESENTANTES AUTÔNOMOS pa-
ra atuarem junto a Órgãos Públicos Federais, Estaduais, Estatais,
Construtoras, Mineraaoras e Cias Industriais para o Estado de
GOIÁS.

EXIGÊNCIA: Experiência na Área de Mineração.
Os interessados deverão enviar Carta Curriculum para a Rua

Francisco Siqueira, 95 - INHAÚMA - RJ - CEP 20761 - A/C
do Departamento de Vendas, sr. Antonio Jorge.

Ü C. R. ALMEIDA S. A.
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

Necessita dos seguintes profissionais
para trabalhar na Ferrovia Norte-Sul:

MECÂNICOS PESADA E LEVE
SOLDADORES
LUBRIFICADORES

Os candidatos deverão comparecer,
munidos de documentos, à Travessa São
Pedro, N° 432, entre Veiga Cabral e Al-
mirante Tamandaré.

(j£$
MINERAÇÃO NOVO ASTRO S/A

0

Está recrutando, para trabalhar em seu
canteiro de obras no Território do Amapá, os
seguintes profissionais:

OPERADORES DE CARRETA
DE PERFURATRIZ

- Com 2 anos de experiência.
Os candidatos deverão comparecer, mu-

nidos de documentos, com o sr. Paiva, à Ala-
meda Esperança, 80 - Curva da Castanheiro
- Entroncamento.

CIA. REAL AGROINDUSTRIAL
CGC/MF 04340709/0001-97

Cia. Agroindustrial de porte, com Projeto Agroindustrial
no interior do Estado, está recrutando para trabalhar naquele
projeto:

CHEFE DE OFICINA DE MECÂNICA LEVE E PESADA
Exige-se experiência mínima comprovada de 10 anos em

Chefia de Oficina, com absoluta liderança e ser profundo co-
nhecedor de Mecânica leve e pesada.

Os interessados deverão enviar "CURRICULUM VITAE"
à portaria deste jornal sob a sigla "CHEFE DE OFICINA".
É imprescindível informar a pretensão salarial.

ENGENHEIRO MECÂNICO
Empresa de transportes em ampliação e moderni-

zação do seu quadro funcional, está recrutando profis-
sionais com formação em Engenharia Mecânica.

Exigimos: Espírito de liderança, iniciativa própria e
dinamismo, idade de 30 a 45 anos.

Os interessados deverão enviar curriculum vitae, com

pretensão salarial e uma foto para a Av. 1 ?de Dezem-
bro, 1072.

Empreia industrial ostabo-
locida no interior do Estado,
procísa para admissão imedia-
ta de um eletrotécnico profissio-
nal com experiência mínimo de
05 (cinco) anos em eletricidade
industrial de alta e baixa tensão.
Salário compatível com a fun-
ção, além de alojamunto e ali-
mentação. Cartas com currículo
dirigidas a Eletrotécnico, Caixa
Postal n.°950 Bolem.

YENDEDOR(A)
Média empresa

precisa de vendedor(a),
com 2° grau. Condi-

ções: salário fixo, comis-
são e auxílio refeição.
Ligar para 222-9297.

GANHE 10 SALÁRIOS MENSAIS
Trabalho fácil e lucrativo feito em sua própria casa. Não

necessita de experiência. Envie seu nome e endereço atualiza-
do para: New Porche Ltda — Rua Aristides Xavier de Brito, 389
- Jardim Oliveira — CEP: 13043 — Campinas-SP. (Não se tra-
ta de vendas).

nwnwiaim——

IMÓVEIS
COMPRA
k ÍBHM:

ANAHIHDEUA
VENDE-SE UMA CASA
—No Conjunto Geraldo Pai-

i moira acarpelada forrada e 2
quartos valor NCz2.000,00
prestação atual NCz3S,00 e 2
terrenos medindo 6x25m cada

' um documentado valor
NCz600,00. Tratar na Cidade
Nova V, WE 61 1041 ou
f/234-1151.

5009654
TRANSFERE-SE —No Con-
junto Cidado Nova 8 we 53 n-°
41 c/2/4 sala cozinha banheiro
parte gradeada e parte mura-
da próximo de tudo, inclusive
do fim da linha do ônibus NCz
2.600,00 com prestações de
NCz9,00. Tratar na mosma

5008487

VASCONCELOS IMÓVEIS
Vende excelente terreno na

pista da BR-316 todo murado,
seco documentado água luz
casa caseiro área 50x200 pró-
prio p/empresa. Tratar 226
5579 226-0950 croci 1468.

5008712

VASCONCELOS IMÓVEIS
Vende 2 casa em Ananin-

deua 1 de alvenaria 2/4 outra
de madeira 3/4 valor NCz3
mil e 3.500 Tratar c/próprietó-
rio fono 226 5579 226-0950
C/1466 ônibus na porta.

5008750

VASCONCELOS IMÓVEIS
Vende excelente terreno em

Ananindeua perto do Posto
Tokio a 50 m da pista medindo
15x45m limpo cercado pronto
p/construir T/226.5579
226-0950 C/1468

5008759

VASCONCELOS IMÓVEIS
Vende excelente terreno no

Caixa Para c/10x42m limpo,
seco, murado, pronto p/cons-
Irulr. Tralar 226-5579
226-0950 C/1468

5008765

VENDE-SE TERRENO — Na
BR-316 mod. 40x660 próx. ao
galpão BC Azovedo. T/à Rua
Monool Barala, 718 s/1404
1/2248377. C/591.

0008116

VENDE-SE UMA CASA
—Na Cidade Nova 8 com 3/4.
Tralar polo lono 223-6943.

5008149

VENDE-SE — Uma casa próx
ao Caixa Pará com3/4 s/uma
suíte todos com armários emb.
2 salas 1 b. social cozinha
dep. de emp. varanda terrace
poço art. valor a tratar p/te!
2241700/2413383 C/1516

0008369

VENDO UM TERRENO
60x230 — Com igarapé sito
a rua llobira n? 40 Ananin-
deuo próx ao Açude Tel
2260306

0007526

VENDO UMA LINDA CA-
SA — Conjunto Geraldo Pai-
meira Ioda reformada murada
gradeada quintal acímontado
3/4 de esquina c/um prestação
de 9,00 uma verdadeira bar-
boda aproveite Tratar pelo tel
2333674.

nnmaoi

CONJ. JULIA SEF-
FER—Transfiro casa,sala, ta-
queada, 2/4, acarpetados, co-
zinha banheiro c/box, forro em
lambri gradeada, s/murada
grande terreno Tr/C. Tropical
WE 3 C/10 f/2352492
C/1650.

0008312

CONJ. JÚLIA SEF-
FER—Transfiro na l-°rua casa
sala ampla 3/4 sociais copa-
cozinha sala banho acarpeta-
da parcialmente murada gra-
deada quintal amplo presta-
ção 9,00 transferencia
p/2237646 croci 100

5006607

CONJ.JÚLIA SEF-
FER—Transfiro na Rua 11
C54, em frente ao colégio
2-*Grau, murada, gradeada,
garage p/2 carros, sola, 2/4,
cozinha, ban, área sv., 25m
quintal, luz florescente, com
12m3 de areia e 1 1/2 mil tijo-
los motivo viagem 7.000. Fone
2311835/2314113 Ton.
Klôner.

0008260

ESCRITÓRIO D-OL1VEIRA
—Transfere-se casa no Jardim
Ananindeua, c/sala, 2/4,
copa-cozinha etc. T/no Ed. Ro-
tary, Conj 603, c/o Dr. Ulysses
D'Olivaira fone 223-4414

5009381

ESCRITÓRIO DE IMÓVEIS
Transfere no conj. Geraldo

Palmeira casa toda murada
gradeada lajotada garagem
coberta poço artesiano c/sala
pátio 3/4 c. cozinha b.social
T/Q. 27 C/6o7.Croci C/1532.

5009245

ESCRITÓRIO DE IMÓVEIS
Transfere no Conj. Geraldo

Palmeira casa semi-murada
poço artesiano c/sala pátio 2/4
copa-cozinha b. social valor
NCz 2.500,00. T/Q. 27 C/6 o
7 pi. permanente. C/1532.

5009254

ESCRITÓRIO DE IMÓVEIS
Transfere casa modificada

Conj. Geraldo Palmeiera c/sa-
Ia conjugada escritório 3/4
sendo 1 suíte b.social c. cozi-
nha ampla, toda gradeada la-
jotada portões de ferro em 2
mts sobra de terreno T/Q. 27
C/6 a 7 valor Ncz 6.000,00,,
C/1532. Ü

5009282'

ESCRITÓRIO DE IMÓVEIS
Vende ótimo terreno a 200

mts do asfalto na BR 316 me-
dindo 180x200 mts c/casa de
caseiro em alvenaria 300 pés
cupuaçu caju café com duass
frentes semi murado valor
20.000,00. T/Conj. Geraldo
Palmeira Q. 27 C/6 o 7
f/233-3481. C/1532.

5009286

ESCRITÓRIO DE IMÓVEIS
Transfere Conj. Geraldo

Palmeira casa c/pátio sala 3/4
copa cozinha b. social. Tr/Q.
27 C/6 e 7 p. permanente.
NCz 2.000,00 C/1532.

5009294

ESCRITÓRIO DE IMÓVEIS
Transfere no Conj. Geraldo

Palmeira casa C/pátio sala 2/4
copa coz. banheiro social
próx. da pista valor 1.700,00
prestação de NCz 28,00. T/Q.
27 C/6 e 7 pi. permanente.
C/1532.

5009259

ESCRITÓRIO DE IMÓVEIS
Transfere no Conj. Geraldo

Palmeira caso c/3/4 sala copa
coz. forrada taqueada gra-
deada murada em dia. Tr. Q.
27 C/6 e 7. Volor NCz
4.000,00. C/1532.

5009263

ESCRITÓRIO DE IMÓVEIS
Transfere no Conj. Geraldo

Palmeira casa toda gradeada
c/pátio sala 3/4 copo cozinha
b. social próx. da pista. Tr. Q.
27 C/6 e 7. p. permanente
NCz 2.500,00. Creci 1532.

5009268

ESCRITÓRIO DE IMÓVEIS
Vendo sítio c/86.000m2 em

Marituba c/3 casas p/caseiro
todo cercado árvores frutíferas
poço artesiano c/11 reses pro-
dutoras de leite luz elétrica. Tr.
Conj. Geraldo Palmeira Q. 27
C/6 e 7. C/1532.

5009274

ESCRITÓRIO DE IMÓVEIS
Transfere Conj. Geraldo

Palmeira ponto comercial c/re-
sidencia anexa c/açougue mer-
cearia bar lanchonete gradea-
do. Tr/Q. 27 C/6 e 7 p. perma-
nente. Valor NCz 7.000,00.
C/1532.

5009297

FRANCISCO NOGUEIRA
Conj. Geraldo Palmeira

transf casa c/sala 3/4 copa-coz
banh forrada acarpetaaa par-
cialmento murada p/2.500,00.
T/Rua João Alfredo 70 s/401
1/2248959 C/368.

0007786

GRANDE ÁREA CfPORTO
Vende-se a maior área

c/porto da grande Belém,
200.000m2, c/640 metros li-
neares p/o rio Maguary, c/tra-
piche, casa, grande calado,
estrada do Maguary. Grande
oportunidade p/transportado-
ras ou empresas de turismo.
Aruan do Carmo, tels:
241-4614/235-2858. C/119

0007603

LAGO AZUL — Vondo Belfs-
sima residência contendo terre-
no 40x 100 toda murada I tolo-
fônica poço art. Toda em laje
pátio 4/4 sendo 2 suítes mais
detalhes f/2350803. Preço
NCz 90.000,00. C/923.

0007733

MANOEL LUIZ —Transfere
casa conj.Geraldo Palmeira
páteo sala 2/4 banheiro cozi-
nha quintal forrada carpetada
gradeada elc.3000 T/Rua Ma-
noel Barata 718 s/808
f/2226225 C/440 assistência
total.

5009073

MANOEL LUIZ —Vende
Galpão industrial na Av Princi-
pai de Ananindeua em terreno
100x300 galpão 1100m2 es-
trutura metálica escritório
sub.estação casa caseiro poço
artesiano etc. 1 80.000.
F/2226225 C/440

5009056

MODELO EMPREENDI-
MENTOS — Transi, no Conj.
Júlia Seffer ótima casa, c/3
quartos, de esquina, preço
5.500. Tr/fone 224.2837. Cre-
ei 809.

0007777

ÓTIMA CASA — Alv. palio
gar sala 2/4 c/cozinha grad la-
jotada, pare for res p/água
doe em ordem rua do Bom Pre-
ço ter próp. pxo BR uma bar-
bada preço só 12.000,00,
T/I/229-5B26 c/Frazão.
C/202.

0007698

TERRENAÓ ESPECIAL
—P/Sítio e chácara ou empre-
sa medindo de frente 50mx um
quarterão c/150m de fundos
localização nobre de Marituba
c/frente p/2 ruas no asfalto e
c/infra estrutura de luz fria e li-
nho telefônica á porta alto pia-
no e saco c/arvores frutíferas
quase todo murado e casa
p/caseiro c/título definitivo no
Itorpa e registro de imóveis em
ordem a somente 10 minutos
de Belém o a T/2316478
T.Bastos Conj.Cotumbía bl.A
104 aceito carro na negocia-
ção C/1235

5008454

TERRENO - ANANIN-
DEUA — Na estrada do Ma-
guary, medindo 38x47, plano,
seco, exc. para qualquer em-
preendimento comercial, no
asfalto, ônibus à porta.
T/235-3462, Sr.Mauro.
C/1333

0007813

TERRENO BR 316 —
70x1000 outro próx BR 45x80
escritório estacionamento mu-
rodo outro Tapanã 50x500.
Tr. Esc. Advocacia e Imóvel
av. Ceará 21 f/228.0572
C/1576.

5009285

TERRENO NO ASFALTO —
Próximo Conj. Júlia Seffer
80x79 metros de canto luz na
frente e/na lateral documenta-
do servindo p/clube ou outros
empreendimentos vendo NCz
11.000,00. T/fone 241-3116.
C/13.

0008171

TERRENOS BR-316 — Lado
Circulo Militar c/50x2O0m
c/igarapé; outro ao lado via-
duto Coqueiro c/35x90m am-
bos frente p/pisto de asfalto na
Av. Nazaré 319 fones
2240411 2236226. Croci
J-l 77.

5009413
TRANSFERE-SE APARTA-
MENTO —No Conj. Stélio
Maroja, metade quitado po
NCz2.500. Tratar com Eliana
lone 231-3592.

5008666

TRANSFERE-SE CASA
—Com ponto comercial de es-
quina, servindo para qualquer
negócio no conjunto Geraldo
Palmeira quadra 39 casa 09.
Ver e tratar na mesma.

5008109

TRANSFERE-SE EXCELEN-
TE CASA — No Conjunto Ge-
roldo Palmeira de esquina ôni-
bus na porta c/2 quartos sala
copa-cozinha banheiro páteo
quintal etc. Preço NCz
2.000,00. Tratar f/233-3404.
Creci 816.

0007764

TRANSFERE-SE UMA CA-
SA — C/2 quartos, gradeada,
murada, bbn. c/box, poço ar-
lesiano. NCz 6.000,00. Tralar
Conj. Júlia Seffer R. 14/C-01.

0007186

TRANSFERE-SE — Uma ca-
sa no Conj Geraldo Palmeira
quadra 43 casa 4. Tratar no
local ou pelo fone 235-3080
valor 2.200,00.

5008780

TRANSFERE-SE — Casa com
dois quartos sala conjugada
cozinha garage dependência
de empregada lavanderia to-
da gradeada murada ólimo lo-
calização. Trotar cidade Nova
5 WE 36 casa 461

5009248

TRANSFERE-SE —Casa com
2/4 sala conjugada cozinha
banheiro garage dep de em-
pregada e lavaderia Ioda gra-
deada e murada ótima locali-
zação. Tratar WE 35 n-°461
Cid Nova 05.

METALPAR
Estrada do Una, 1 — Trans-

coqueiro.
TEMOS VAGAS PARA:
Moldador.
Fundidor.
Vigia.
OFERECEMOS:

Semana de 5 dias,
Refeição subsidiada e
Assistência Médica diária

na empresa.
INTERESSADOS:
Deverão comparecer munidos

de documentos à Est. do Una, Pas-
sagem Presidente Vargas, 1, no
horário de 9:00 às 10:00 hs.

KITgTOCK

A KITSTOCK ESTÁ ADMITINDO

. GERENTE DE VENDAS

. VENDEDOR PROJETISTA

. CONTABILISTA

EXIGÊNCIA: Experiância comprovada de no mínimo 2
anos e roforôncias.

Interessados passar no Dept° Pessoal com docu-
mentação.

Doca de Souza Franco, 395

OPORTUNIDADE ÚNICA
Empresa de âmbito nacional, atuando com siste-

ma de marketing inédito procura identificar pessoas di-
nâmicas, maiores de 18 anos com facilidade de
comunicação para atuar em sua filial.

Aos selecionados daremos treinamento especifico
à função, ajuda de custo, prêmios por produção, com

possibilidade de carreira.
Júnior 600,00.
Sênior 970,00.
Supervisor 1.300,00.
Os interessados deverão contador para marcar en-

trevista neste domingo (07/05/89), através do telefo-
ne: 222-1495, no horário de 9 às 12 e das 14 às 18:30
h.

GANHE 15 SALÁRIOS MENSAIS
Trabalho fácil e lucrativo feito em sua própria ca-

sa. Não necessita experiência. (Não se trata de ven-
das). Envie seu nome o endereço para: Inter-Lyfe Ltda.
Cx. Postal 1392-Dop.

A-12 CEP. 89200 - Joinville - SC

ft MONTREAL ENGENHARIA S.A.

Necessita do seguinte profissional, pa-
ra trabalhar no canteiro de obras da Al-
brás, em Barcarena:

MECÂNICO DIESEL
— Para trabalhar com equipamentos

pesados: guindaste hidráulico, empilhadei-
ra Hyster, caminhão diesel e viaturas leves.

Os candidatos deverão comparecer ao
nosso Posto de Recrutamento e Seleção, à
Vila dos Cabanos — Nova Barcarena —
Alojamento Fortaleza, próximo ao Termi-
nal Rodoviário.

BANCO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.
A.DJVII

BRH

TÉCNICOS CONTÁBEIS
FREZADORES
PLAINADORES
ENCARREGADOS DE EXPEDIÇÃO
(ARMAZÉM)PINTORES DE PISTOLA

Os candidatos devem comparecer, mu-
nidos de curriculum e documentos, à Av. Ma-
galhaes Barata, 62 - Cj. 02 - em frente ao
Colégio Gentil.

Favor comparecer somente com expe-
riência comprovada em Carteira.

Empresa jornalística, implantando mais um quadro de pro-
fisjionais, seleciona:

VENDEDORES (AS)

BEÜTILLON
Uma das empresas BELAUTO está recrutan-

do para ampliação de seu quadro, os seguintes

profissionais:
1) SUPERVISORES, INSTRUTORES E INS-

PETORES de segurança patrimonial.
.REQUISITOS: 2Pgrau completo, habilitação

para dirigir veículos, experiância em qualquer ati-
vidade de no mfnimo 05 anos, incluindo o tempo
de casorna, sejam ex-militares e experiência em
instreção (só para instrutores), e disponibilidade
para serviço diuturno.

2) VIGILANTES (CURSO GRÁTIS ANTES
DA ADMISSÃO).

REQUISITOS: 4? série primária completa,
idade entre 23 e 45 anos, altura superior a 1.65,
experiância mínima de 03 anos em qualquer ati-
vidade profissional, incluindo o tempo de coser-
na, e disponibilidade para serviço diuturno.

A EMPRESA OFERECE:
Salário compatível com a função, acresci

do de prêmio produtividade;Perspectiva de progressão funcional;
Treinamento gratuito;
Barbeiro e uniforme gratuito;

Café da manhã grátis e almoço subsidiado;
Vales de supermercado;
Cesta básica a preço de custo;
Assistência financeira através da Fundação

Belauto.
Aposentadoria integral através da Funda-

ção Belauto.
E extensivo aos dependentes:

Assistência médica, laboratorial, odonto-
lógica e social familiar;

Auxílio escolar;
Clube de campo.

Se você preenche os requisitos acima, dirija-
se à Av. Senador Lemos, Praça Jaú, n?6, no ho-
rário comercial, portando curriculum vitae (exce-
to para os vigilantes) e xerox de todo; os
documentos pessoais e profissionais.

EXIGIMOS
Ótima apresentação

Ambição profissional
rluôncia verbal

Bom nível de escolaridade

OFERECEMOS
Treinamento Especializado
Comissões + prêmiosAdiantamentos diários
Registro em carteira
Férias, 13? salário o FGTS
Assist. módico-hospitalar
Seguro de vida
Oportunidade de ascensão

Os interessados devem comparecer om nosso depto. de se-
loção, 2Po 3?feira, na R. Senador Manoel Barata, n?718, sa-
lai 307/309. Belém-PA. Procurar ir. Vitor.

m

EMPREGOS
Só
nos

CLASSIFICADOS
de

QUBBRAl

JL INF0-ART
f\ DIV. COMERCIAL

ADMITE: Vendedores (as).
PEDE-SE: Experiência, dinamis-
mo, desembaraço e ambição pro-
fissional.
OFERECE-SE: Excelente ambien-
te, ólimo mercado de trabalho e
salário mais comissões, acima do
mercado.
Trav. Rui Barbosa, 819. fones:
222-6506,222-4526.

POSTO DE GASOLINA —
Vende-se BR 316 terreno
100x200 outro interiores
c/Marabá Xambioa Breves
S.Maria Vigia. Inf. Pessoal-
mente algumas f/228.0572
C/1576. Av. Ceará 21
C/1576.

5009278

QUINTA CARMITA — Prop
vende 19 hoct frente rio porto
casarão secular fonte água po-
tável Maguary estábulo +
duas casas local preservado e

ponto turístico telefone opcio-
nal. Tratar 2223514
2240706.

0007721

RESIDENCIAL MAGA-
LHAES BARATA—Apta sala
c/sacada com 3/4 2 banheiros
copa-cozinha área de serviço
garagem poupança parcelada
ótima localização na Maram-
baía em fase de acabamento
ótimo investimento.Vendas
construtoras Ivan Danin, 16 de
Novembro, 528 ç/Triunvirato
U3 f/225-0728 das 8 às 18 hs
e canteiro de obras
f/231-2706 diariamente.
C/329.

0008065

SÚLIDOS EMP — Vende ca-
sa na Cidade Nova VIII mura-
da gradeada 3/4 sala cozinha
bh social área de serviço todo
ampliada prest 7,00 transf por
5.500,00 f/2270018 o
2271984 C/163-J.

0008262

TERRENAÓ 20x50 —Cer-
cado c/benfeiroria em tabiquo
luz água própria ao lado do
Garoto na ent. p/ BR-316. Sã
NCz 9.000,00 troco est. pro-
posta Tr/ 14 Março 655 ou
2252462 2249337.

0008042

MODELO EMP— Transfere
casa no Conj. Júlia Seffer c/sa-
Ia 3/4, garagem, murada, co-
zinha, toda reformada, exc.
localização. T/fone 224.2837,
Creci 809, inclusive ao sába-
dos. 10.000,00

0007775

BATISTA
CAMPOS

APARTAMENTO VENDE-
SE—Transf BNH em acaba-
mento loc trav S.Francisco
Ed.Naldir Santiago c/gara-
gem 3 dorm. s/l suite sala co-
pocozinha dep comp piscina
sauna salão recepção sacadas
T/José Vieira C/053 rua licirnal
do Couto 659 c/R.Seixas
F/2225801/2240517

5009169

APARTAMENTO-BATISTA
CAMPOS—Transfere-se,
c/sala, 1 suíte, 2/4, banheiro
social e de serviço, cozinho,
dep. de empregada, área de
serviço, sacada, etc. C/gara-
gem, telefone e um ar condido-
nado. T/235-3462, Sr. Mouro.
C/1333

0007795

APARTAMENTOS 3
QUARTOS/BARBADA
—Vende-se urgente c/salão em
L 2 sacadas saía de banho, ga-
ragem dep. com, exce locali-
zação. Facilita-se aceita-se au-
tomóvel com entrada Percen-
tualllda f/241-3730 R. Ariili-
dei Lobo 223 lérreo C/l 75-J.

5009398

APTO 2/4 TRANSFI-
RO—Excelente apto na Tv.
Quintino c/sala 2/4 banheiro
social cozinha área dep em-
pregada todo gradeado saldo
e prestação baixa Tratar dia-
riamente incl. sab dom
2254726 224-3892

5009152

3/4 + GABINETE VEN-
DO—Exc *oto desocupado l-a
locação sacadas sala 3am-
bientes lavabo copa-cozinha
án i dep empregada prédio
c/salão recepção imenso jar-
dím 2 apt? por andar
225-4726 224-3892 153

5009109

4.900,00 SINAL APTO —
C/3/4 sendo 1 suite sala 2
amb.lavabo 2 varandas
dep.emp.garagem salão festas
entrega Outubro 89 poupança
facilitada vendas no local Rua
de Óbidos px.Praça do Arse-
nal ou 223.8539 inclusive sá-
bado e domingo C/847

0007843

4/4 DESOCUPADO—Ven-
do ótimo apto c/2 sacads sala
hall wc social 4/4 sendo 2 suí-
tes com armários em mogno co-
pa cozinha c/armários área
dep empregada 2 garagens
225-4726 224-3892 apt-° px
Tip Top

5009165

AAPTO 03 SUITES NA CA-
RIPUNAS—15 andares 02
p/andar sala 03 ambientes la-
vobo dce sauna área total
249m? entrega 11 meses pou-
pança facilitada fin. CEF. Ne-
gácios Imóveis Ltda,
f/2239184/2412719.C/J21

5009145

APART. B. CAMPOS —
Transfiro excelente localização
garagem sala 2 ambie. sacada
3 dormit. c/cozinha etc. Exce-
lente acabamento armários
mogno etc. NCz 42.000,00
prest. baixa. Botelho 2229795
C/986».

0007685

VILLA DEL REY — Vende,
Ultimas Unidades, à um passo
do Centro, apt-°com sala dois
ambientes, dois dormitórios,
copa cozinha, área de serviço,-
banheiro social, área de esta-
donamonto guarita de segu-
rança e churrasqueira, sito à
Rua Cesário Alvim n-° 604.
Plantão permanente. Vendas
no local ou pelo fone
223-8675. Creci 172 J.

0006023

VILLA DEL REY — Pertinho
de sua empresa-Rod. BR-316
em frente áo Guaraná Garoto,
apt-1 a preço de custo, sistema
cooperativa, c/ 2/4 sala p/2
ambientes garagem, guarita
de segurança piscina infantil e
uma linda área de lazer. Ven-
das no local ou pelo fone
223-8675. Creci 172 J.

0006054

VILLA DEL REY — Vendo,
pronlinhos para morar, apar-
lamento a preço de custo, siste-
ma cooperativa, com 2/4 sala
p/2 ambientes, garagem e
guarita de segurança Vendas
no local ou pelo fone
223-8675. Creci 172 J.

0006071

VILLA DEL REY — Não per-
ca esta oportunidade: Apl-°de
2/4, sala de estar e jantar, co-
zinha, banheiro social, área
de estacionamento, quadra de
esporte polivalenle, piscina in-
fantil, play ground e uma bela
área de lazer, sito à Rod.
BR-316 em frente o Guaraná
Garoto. Venha ver para confe-
rir. Vendas no local pelo fone
223-8675 (Platão perm.). Cro-
ei 172 J.

0006077

WALL STi»EET — Compre já
seu consultório ou escritório
pagando 24 meses use FGTS
estacionamento sala espera e
gabinete copa banheiro em
construção na 9 de Janeiro. In-
formações 229-6364. C/1393.

0007178

EDF STRAUSSIBATISTA
CAMPOS — Em condomínio
04 suites 04 vg garagens bi-
bliotecas central ar cond. pa-
drão classe A p/160.000,00
Negócios Imóveis Ltda Rua
João Balby 725
f/2239184/2412719 C/J21.

5009182

ESC. VALENTE DO COUTO
—Vende excelente apt-°no Ed.
Gilberto Mostrinho c/sala, 3/4
sendo uma suite com ar condi-
cionado em todo os quartos,
copa-cozinha, banheiro. Inf.
241-4111. Creci 015-J

0008176

ESCSIROTHEAU CORRÊA
—Vende Apt? novo quitado
2por andar Ed Ana Loura
pxPça Bat.Campos sacada sa-
lão c/lavabo gabinete 4 suites
avarandadas sala/jantar
dep.emp.lavanderia etc 2va-
gas garage T/Carlos Gomes
30 1/225-3980 C/231.

5009356

LÚCIO REIS — Transfere ex-
celente apartamentos Ed Roma
no coração de Batista Campos
com 2 garagens sacadas gabi-
nete lavabo 3 suítes c. cozinha
dep/emp área serv. Praça/Ia-
zer etc. T/f/2254404 C/J63
08/19.

5007339

LÚCIO REIS — Vende apto
Ed. Sorrionto volor NCz
80.000,00 (quitado) pronta
entrega com garagem salão
c/sacada 3 dorm sendo 1 /suíte
c/closet bh social c.cazinha
área serv. dep/emp
t/f/2254404 C/J63

5007331
LÚCIO REIS — Vende apor-
tamentos Solar/apart ao lado
Hotel Solar Salinas últimas uni-
dades sala 1 dormitório bh so-
ciai cozinha sacada frigobar
fogão etc. Financiado em 18
meses.lnf.t/f/2254404.C/J63

5007355

MANSÃO ALTO LUXO
—Preço abaixo do custo, ven-
do urgente colonial Brasileiro
450m2xl350m2 terreno, si-
tuado a BR 316 km 02, valor
muito abaixo mercado
US60.000, fono 241-4827
creci 218.

5008740

MANSÃO EM TRANSVER-
SAL — De B. Campos a 700M
da praça c/jardim garagem
p/6 carros pátio salão p/2 ou
+ ambientes lavabo jardim in-
verno salão p/jogos ou televi-
são 3 suítes sendo o maior
c/60!M2 a menor c/25M2, ar-
máríos em madeira de lei, sis-
tema de aquecimento de água
em toda a casa. Obs. Tempo
de construção 3 anos. Valor
Inf. 1/224.7683 ou Pariquis n-°
2030 B. Campos. C/076.

0007664

ÓTIMA CASA COM TERRE-
NÂO—Vende na Pe Eutiquio
px Pça B Campos construída
em terreno de!2x55M várias
dependências garagens 2 sa-
Ias 4 quartos (2 suítes}quintal
c/anexo p/120 mil Tf 2246784
Mafra/1501

0008415

ÓTIMO AP COM 3SUI-
(TES—Transfere pintado sínte-

cado lajotado garagem salão
3suítes copa-coz áierviço dep
empregada p/58 mil Ed Veiga
Cabral px Pça Amazonas
TF2246784 Mofra Advocacia
& Imóveis C/1501

5008778

ÓTIMO APARTAMENTO
FUNCIONAL-Transfore
pintado lajotado interfone ga-
rage privativa sala 2quartos
2banheiros copa-coz a. servi-
ço Ed Monsenhor Azevedo
TF2246784 Malra Adv 8. Imó-
veisP/ 18 mil C/1501

5008698

PROLAR .VENDE —,.2,úlli- .
mas unidades no Res. Safira-
Rua dos Caripunas 3486 ent.
em Set/89 3 quartos s/1 suíte"
sacada ban. social e de serviço
c. cozinha e garagem, poup.
facilitada e financ. p/ SFH. Vi-
site o prédio ou consulte-nos
Tv. 3 de Maio 1619 fone
2298233 Creci J-60.

5009463

PROLAR VENDE — Apt-°no
Ed. Roma práx. a Pça Batista
Campos c/4/4 (2 suítes), salão
p/3 ambientes, varandas, la-
vabo, ampla copa, cozinha, á.
serv., dep. comp. emp. 2 gara-
gem. s. recepções, play
ground, faltando acabamento
interno somente na a. serv. e
dep de empregada. Tratar na
Prolar Tv 3 de Maio, 1619
f/229-8233 C/J-60.

5009556

PROLAR VENDE — Terre-
não na Av Pe. Eutiquio px. à
Pça da Bandeira medindo
14x50 completamente mura-
do, próprio p/construções de
prédios, shoppings, grandes
magazines, lojas de deporta-
mentos, etc. Melhores detalhes
na Prolar Tv 3 de Maio, 1619
f/229-8233 C/J-60.

5009569

PROLAR VENDE—(Quita-
do) Apt-° duplex no Ed Josué
Freire (Pde Eutiquio c/Caripu-
nas) 1? nível sala estar/jantar
lavabo c.cozinha ban de em-
pregada 2-°nivol 1 suite c/do-
set e garagem privativa entre-
ga até Maio/89 próprio p/re-
cém casados executivos etc
Tratar na Prolar Tv 3 de Maio
1619 F/229-8233 C/J-60

5009570

PROLAR VENDE—Apl-° de
luxo no Ed Paul Ricard a 1
quadra da pça B.Campos
c/4/4 (2 suites) salão social p/3
amb, avarandado todo em
t/corrida, lavabo, copa, cozi-
nha, á.serv, dep. comp. emp, 2
vagas de garagens, play-
ground s.recepções etc Melho-
res detalhes na Prolar Tv 3 de
Maio 1619 F/229-8233 C/J-60
(especializada em alto
padrão)

5009564

URUBATAN DOLIVEI-
RA—-Vondo exc. apto no Ed
Belatrix c/sl de estar/jantar 2/4
ban soe. copa-coz a/serv
drp/omp comp e gar poupan-
ça super facilitada Inf Av Assis
do Vasconcelos 488
f/241.3222 C/J-42.

5009433

URUBATAN D'OLIVEI-
RA—Vende no Ed Rio Sena
exc apto c/sl 2 amb 3/4 (1 suí-
te) banh social c/coz a/serv
dep/emp gar e um club c/pisci-
nas p/skate sauna play-ground
s/festas campo de futebol só
p/prop Inf Av Assis de Voscon-
celos 488 fone 241.3222
C/J-42

5009436

URUBATAN D'OLIVEIRA
— Vende exc lojas duplex
c/banheiro e área no Lafayette
Center o melhor ponto comer-
ciai rua do 48 esq Pres Per-
nambuco a 100 mts da Pdre
Eutiquio pagamento superfaci*
litado Inf Av A de Vassconce-
los 486 fone 241.3222 C/J-42

5009451

VILLA DEL REY — Vende,
Últimas Unidades, apt-°com sa-
Ia dois amb., dois quartos, co-
pa coz., banheiro social e de
serviço, área de serviço, área
de est., interfone, ehurrasquei-
ra, sito à Trav. 14 de Abril n-°
1900. Plantão permanente.
Não perca esta oportunidado,
vendas no locai pelo fone
2238675. Creci 172 J.

0006008

URUBATAN D'OllVEI-
RA—Vendo «xc apto. no Ed
Luigi Donadio c/sl 3 amb lava-
bò'*3''sultei1'"iójaá-co* a/serv
dep comp de emp e gar s/festa
sauna e play poupança facili-
tada Inf Av A de Vassconcelos
488 fone 2413222 C/J-42

5009461
PROMORADA — Linda co-
bertura na Caripunas c/Tupi-
nambás ent.Fev/90 varandão
piscina d/declc salão social 4
suítes living copa-cozinha dep
s/festa play bar sauna acaba-
mento Engetel.
V/f/225-0822/225-4959
C/J-143.

5009059

PROMORADA — Transfere
espetacular apto no Ed. Ata-
laia D'Oor em plena Conse-
lheiro garagem privativa sala
2 amb. bar 3/4 sala de banho
social copa-cozinha banheiro
área armários em magno pre-
ço 60.000 prest 79
V/f/225-0822/225-4959
C/J-143.

5009052

PROMORADA — Transfere
espetacular apartamento no
Ed. Augusto Araújo em plena
Serzedelo var. salão 3 amb. 4
suítes lav. s/estar cop*-dep
emp. 3 garagens piscina sauna
bar play preço 130.000,00.
V/f/225-0822/225-4959
C/J-143.

5009064

PROMORADA — Vende ler-
renão em Batista Campos me-
dindo 20mtsxl00mts alto, se-
co, pronto para construir preço
270.000. rara oportunidade.
V/f/225-0822/225-4959
C/J-143.

5009069

PROMORADA — Vende lin-
do apt-°no Cond. Vila Dei Fiori
2 gar salão p/3 amb. lavabo
4/4 s/2 suítes, c/armários copa
e cozinha dep.emp. e área de
serviço play piscina parq infal-
til, preço 1 40.000,
V/f/225-0822/225-4959
C/J-143.

5009108

PROMORADA — Vende úl-
t.ma unidade no Ed. Paul RI-
card, na Tamoios próx a Pça
B.i*ampot 3 gar varandão sa-
Ia j/3 amb. 4/4 s/2 suítes lava-
bc copa e cozinha dep. emp.
totalmente quitado e acabado
V/f/225-0822/225-4959
C/J-143.

5009116

PROMORADA — Vende
fantástica cobertura em Batista
Campos, 4v. gar visão pano-
rãmtca de Belém 4 suítes va-
randas salões bar saúna 2 co-
pas, piscina c/dek em pedra S.
Tome totalmente quitada e
acabada. Visitas
f/225-0822/225-4959
C/J-143.

5009123

RESIDENCIAL OLIMPUS
— Vendo com sacada sala
b.social 3 quartos d p comple-
ta de empregada e garage
preço 29 mil cruzados novos
prestaçãO 44 cruzados. Infor-
maçães 2316636 2312722
C/501.

5008970

ROSANA SATO VENDE
—Terreno na P.Eutíquio 7x16
mts c/casa 2 qt-^ em acab.
25.000,00 ótimo p/resld ou co-
mércio local nobre doe perfeito
excelente negócio Informações
224-7825 224-7033 c/1454

5009298

ROSANA SATO VENDE
—Excelente terreno na Pari-
quis Batista Campos med 7x20
c/caia madeira p/15.000,00
escritura pública, ótima locali-
zação terv p/res/comércio.
Trator f/224-7825 c/1454.

5009305

TRANSFERE-SE CONJUN-
TO 5 SALAS —Com garagem .
privativa- Ed. Carajás fone j
227-1053.

5008668 |

TRANSFERE-SE — Excelente |
apto 12? and. Edificio Village
Av. Gentil Bittencourt 378 c/3
quartos sendo um reversível,
ampla sala, copa-cozinha.
Tratar Dr. Humberto Lima fone
224.2784.

0007457

URUBATAN D'OLIVEIRA
Transfere-se aptos nos Ed.

Bruno de. Menezes, Orlando
Corrêa e Kyalami de 3 quartos
(1 suíte) dep. empreg. arma-
rios e garagem. T/Assis Vas-
cone. 488. T/2413222 C/J 42.

5009363

VENDA — Lojão na Serzede-
Io própria p/banco, magazine,
grande empresa, etc. Tratar
pelos fones 2299257
2296663 ou na Conselheiro
Furtado n-°2510 Creci 1104.

0006247

VENDE-SE APT*QUITADO
Na Rui Barbosa c/Munduru-

eus por apenas 25.000,00
contendo 2/4, dep.comp.emp.,
copa-cozinha, banheiro, sala o
garagem privativa.
T/222-0848. C/279.

0007614

VENDE-SE casarão —De
frente p/Praça Batista Campos.
T/à Manoel Barata, 718
s/1404 f/2248377. C/591.

0008071

VENDE-SE — Casa dois pa-
vimentos c/sala de visito, sala
de estar, 3 quartos e depen-
déncia de empregada. Tratar
C. Sales 198 s/202. Fone
222-6259. Preço NCz
70.000,00. Creci 565.

0007758

VENDE-SE — Espetacular
apartamento em frente p/prça
B. Campos c/3 salas 4 suites e
demais dependências
p/l 10.000,00. Tel
224.1700/2413383 C/1516

0008371

VENDE-SE — São Francisco
n-°786 vila casa dois pavimen-
tos duas suítes sala cozinha
banheiro, área serviço. Tratar
Sr. Beckman 231.1151. Creci
552.

0007796

VENDE-SE — Uma casa
c/torraco, garagem, sala de vi-
sita, sala do estar, dois quar-
tos, i'banho, copa-cozinha
uma suite, depósito no fundo
do terreno, duas entradas, 10-
ciai e serviço. Terreno
5,50x30,00 metros. Apinagés.
Preço NCz 60.000,00. Creci
565. Tratar Campos Sales 198
s/202 fone 222-6259.

0007756

VENDO UM EXCELENTE
APTO — Classe A c/450M2
área total no centro de B. Cam-
pos 1" locação garagem p/2
carros play-graund salão de
recepção sala p/descanço ou
leitura divisão interna gabinete
lavabo saião p/3 ambientes
avarandado sala de jantar
avarandada 4 suítes sendo 2
avarandado copa-cozinha de-
pendência completa de empre-
gada órea de serviço despen-
ia. Valor inf 224-7683 domin-
goaté 18hs. C/076.

0007663

VENDO UMA EXCELENTE
RESIDÊNCIA — Em transver-
sal de B. Campos c/pátio gora-
gem sala de estar 3/4 tendo 1
suíte c/armários sala de banho
copa cozinha e dependência
de empregada. Inf. 224-7683.
C/076.

0007657
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4 CLASSIFICADOS
O £/Bfi?>\í Belém. Domingo, 7 de maio de 1989

X^
IMÓVEIS
COMPRA

& TENDA:

BATISTA
CAMPOS

ROSANA SATO —Vondo

alugo, administra legaliza o
Ironiloro i/ímóvol c/sogurnoça
rapidez o aflciôncia. Venha
comprovar a qualidade do»
noisas serviços, c o nono do-
safio f/224.7825 c/1454.

5009283

TERRENODE
22,00x70,OOM—Vondo-
jo, lodo murado em oxcelento
localização, oulro do
20,00x 103M, próximo do hoi-

pilai Naval informações p/lele-
fono 222-5615. C/272

5009078

APTO ED.DEL
riORI—Vondo.so loc. rua
Mundurucus lado Praça
B.Campos c/2 garagem tala

p/3 ombienles 4 dorm s/2 iuí-
tos armários ele. T/Vieira
R/Bornol do Coulo 659,
c / R . S o i x a s
1/2225801/2240517 C/53

5009160

ATENÇÃO CONSTRUTO-
RAS E EMPRESAS — No ra-
mo de construção civil vondo
duos melhorei ároa no cenlro
da cidado l?92x72 2-°86x46.
Inf/Rua dos Pariquis n? 2030
ont/Dr. Moraos e Tv. Rui Bar-
bosa. C/076.

0007661

ATENÇÃO VENDO — 3 ox-
celenles terrenos em tranversal
do B. Campos 16x40, 7x25,
7x20. Ini. 1/224-7683 ou Pari-

quis n-° 2030 B. Campos.
C/076.

0007660

ATENÇÃO VENDO—Um
oxcelenle apt-°c/4/4 no Edifício
Miguelangolo sala p/2 am-
biênios sacada lavabo 2 suftes
c/armários copa-cozinha c/ar-
mários dep.empregada o ga-
ragem p/2 carros. Inf.
224-7683 C/076

0007658

B. CAMPOS — Transf-so um
cjp!-°garagem salão tábua cor-
rida 3/4 sendo 1 sufte c/armá-
rios embutidos c/cozinha
dep/empregada completa
transi NCz 40.000,00.
Tr/Gonlil Cj Sanla M-°loja D3.
C/430.

0007651

B. CAMPOS — Transf. ólimo
apt Ed Central S.Pedro
638/904 - Voiga Cabral o Ta-
mandará 1/4 sala banh coz
serv armários luminárias blin-
dex prol aluai 17,40 l/prop no
mesmo. Aceito vofeulo no
negócio.

0008423

BAR E RESTAURANTE
MONTADO—Vondo-so na
Batista Campos bem localiza-
do boa clientela c/mesas cadei-
ras freezer ventiladores vasi-
Ihames máquina registradora
otc.P/10.000,00 a combi-
nar.F/2267703 C/783

0007899

CASA C/TERRENO — Ven-
do loc. trav. PadrerEutiquio en-
tre Av.Tamandaró o Avertano
Rocha medindo 6m frente 51 m
fundos. P/60.000,00. T/Josó
Vieira R.Bornol do Couto 659
c / R . S o i x a s
f/2225801/2240517 C/53

5009153

CASA ESQUINA NA
P. EUTIQUIO—Vende-se
próx a praça, servindo p/lojas,
clinicas, repartições, c/suites,
gab, salões, garage, jardim,
300m2 área. Tratar polo fone
2247982 Croci 803

5000195

CASA NA BAISTA CAM-
POS—Alameda lida. Tupi-
nambás ont. Caripunas e Tim-
biras c/sala, 3/4, copa-coz ba-
nheiro c/lavandería,!oda em
lajota decorada Tr/Conj. Tro-

picai WE 3 C/10 f/2352492
C/1650.

0008321

ED. ANA IAURA — Vondo-
mos aptos 4 suites 3 talas saca-
das lavabo gabinoto c. cozi-
nha ároa serv. dep emp 2 ga-
ragens etc. R. Tamóios 1457

próx a Apinagés Inf. Lúcio Reis
'f/l/2254404 ou no local,
C/J63

5007344

PROMORADA NEGOCIA
— Aplo no Ed. Delta Gardon
em plona Sorzedolo Corroa
andar alio c/2 gars varandas
4/iuftes salão 3 ambientoss
s/jantar copa o cozinha a/sor-
viço dop omp 130.000,00.
V/f/225-0822/225-4959
C/J-143.

5009043

VENDE-SE — Um apt-°n-" 107
. Edilfcio Nazaré, 7 do Sofom-
bro c/15 do Novombro. Tralar
no local ou pelo fono
223-5170. Croci 817.

0007673

VENDE-SE —Duos casas na
Cidade da Vigia na Av. Barão
do Rio Branco n!B86 modlndo
8m de fronte por 30m do fun-
dos proço NCz5,00. oscrllura

própria. Tratar polo fono
224-3628 ou Consolhoiro Fur-
todo n-°1629 com D. Nazaró.

5008654

WALs. STREET — Compro já
seu consultório ou escritório

pagando 24 mosos om conslru-

ção 9 do Janeiro C/gabinoto
sola ospera copa banhoiro es-
tacionamonto uso FGTS. Inf/fo-
no 229-6364. C/1393.

00071 BI

COMMCIO VENDO UM
APTO — No Ed. Nassar c/an-
Io sala sala banhoiro auitdo
serv. p/escritório ou residência
supor ventilado loc. na l-°do
Março c/Sl-° Antônio Tratar

p/fono 222.0216 C/428.
5009716.

CASARÃO DE 290M2
—Na Pça Batista Compôs 3

pavimentos, sendo 5 amplos
cômodos no pav superior 5
amplos ambientes no 2° pav o

porão totalmonte aproveitável
ompla frente p/praça C/vista

privilogiada. Percentual Ltda
f/241-3730 R. Arislidos Lobo
223térrooC/175-J.

5009407

CHÃO é TETO — Transfere
oxcotenle apto no Ed Anturius
no Apinagos próx Caripunas
c/sala social 2/4 banhoiro so-
ciai copa-cozinha dep comp
emp garagom privativa Visitas
Gonlil 508 f/222-5044 C/161 J

5009276

CHÃO E TETO — Vondo apl-°
cond.fechado Ed.Roma c/sala
p/3 amb.c/sacoda lavanderia
copa coz gabinete c/sac.3 sufte
s/1 cloot Iodos c/sacada
dop.comp,omp.ároa serv. *

T/Gentil 508 f/2225044
C/161-J.

5008065

COBERTURA — Entrega om
Julho 89 com piscina 2 suftes 2
dormitórios dep de emprega-
da 3 solas o demais dependôn-
cios 150.000,00 na Bornal do
Couto próx. Romualdo de Sei-
xos. Tratar fono 229-6364
C/1393

0007180

ED FRANCISCA JU-
LIA—Transfiro ou vendo qui-
tado apt-° sacada sala 2 amb
wc social 2/4 c/armário cozi-
nho área dep compl emprog
garagem prédio c/área de la-
zer px pça B. Campos
225-4726 224-3892 C/153J

5009139

ED. ANA LAURA — Vondo-
se Apto. de fronte máximo con-
torto 311m2 4 suflês 2 salas
sacadas c/cozinha 2 garagens
q/empregada. Tratar tel:
222-8675 inclusive domingos.

0008066

COMÉRCIO
APTO. "PALÁCIO DO RA-
DIO" — Para casal ou escri-
tório, fronte Prosidonto Var-
gas. NCz 30.000,00 à vista.
Informações corretor Gilberto
Danin, lolofonos 235-4029

(p/manhã e à noite) e
224-3743 C/97. Inclusive aos
domingos.

0008540

ATENÇÃO VENDO—Um
excelente prédio comorcial na
Av.16 do Novembro c/5O0m2
2 pavimentos estacionamento
fácil em frente salão c/25m2 o
5 salas 4 banhoiros e outros
largura 11x28 valor NCz
200.000. lnl/224-7683 o
222-0778. C/076

0007666

CARTEIRA IMOBILIÁRIA
— Josó Acreano Brasil vendo
excelente cosa Rua Manoel Ba-
rala n-° 1308. T/2245293
C/922.

0008191

CASA DE ALVENARIA —
Altos e baixos, com ponto co-
mercial, dois quartos em cima,
8.000,00 ver local tratar C.
Sallos, 198, s/201 fonos Croci
304. Fones
241.3418/231.0619.

0007949

DR VIANNA—O Corrolor
do ano 88 vende no Ed.Lobras
2salas (conjugada) med.70m2
banheiro divisórias armários
c/balcões carpete ideal p/mé-
dlco dentista ele 32 mil compre
com segurança f/2252118
C/1492

0008314

ESC. VALENTE DO COUTO
—Vendo excelente ponto co-
mercial na Presidente Vargas
na galeria comercial com todas
as instalações para lanchone-
le. Melhores ini. 241 -4111 cro-
CÍ015-J.

0008179

ESC. VALENTE DO COUTO
—Vendo um ponto comercial
c/res. c/sala, corredor, 3/4, va-
randa ampla, copa-cozinha
banheiro quintal. Tralar av.
Nazaré V2 cj 101 ou
241-4111 croci 015-J.

0008184

ÊT .'ANCIÃ — Vonde-so bair-
ro Guanabara, próximo eleva-
do Coqueiro, área grande, es-
critórío, casa moradia ai-
tos/baixo máquinas beneficia-
mento madeira Tratar C. Salles
198 s/201 fones
241.3418/231.0619 Croci
304 50.000,00

0007934

EXCELENTE RESTAURAN-
TE—Em funcionamento vende-
se c/todos os equipamentos e
instalações excelente localiza-

ção o clientela selecionada
90m2 do órea úlil + 90 de
área do serviço (área interno).
Percentual Lida f/241-3730
R.Arislidos Lobo 223-lérroo
C/175-J

5009410

FILMAGEM GRÁTIS—Co-
nheça o imóvel de sua profe-
rôncia através do video o seja
filmado gratuitamente em sua
nova propriedade 

"Dr.Vian-

na" Advocacia & Imóveis tra-
balho intensivo o garantido já
internacionalmente conhecido
Av.P.Vargas,640 T/2252118
C/1492

5008883

CAMPINA
CHÃO E TETO—Transforo os-

petacular apto no iM Poixoto
da Costa todo transformado
c/salão 2 ambs 1 suflê c/arms

poquona cozinha c/arms piso
om granilo acabamonlo do lu-
xo l/Gontil 508 1/2225044
CJ161

5008058

DR.VIANNA —Advogado e
Corretor - Transfere p/18 mil

preslação 39,00 Ap . Ed.Poi-
xoto porto P.Vargas c/gara-

gom sacada sala 2 quartos
ároa serviço 2 banhoiros co-

pa/cozinha 1/2252118 Veio
atravos Vidoo C/1492
Inc. Domingo.

5009255

EXCELENTE RfSIDEN-
CIA—Servindo para vários ti-

pos de comércto,banco,lojão
elc.falta pintura estilo barro-
co,do esquina lustres 2 salões
eslar banhoiro quarto cozinha '

ampla gradeada quintal gara-
gem altos 4/4 de 30m2 banhoi-
ro sacada lerrace
val/l 20.000,00 Percentual
ltda 1/241-3730 R.Aristides
Lobo 223-lérroo C/l 75-J

5009402

LUXUOSO BANGA-
LOW—2 pav. p/residoncia
empresas 12x34 na Tiradontes
4/4 2 salas c/cozínha, 2 ba-
nheiros social q/emprogada
garagem quintal. Tratar inclu-
stve domingos Tel. 222-8675.

0008062

VENDE-SE TERRENO
6X28MTS — Rua Campas
Sales, enlre Riachuelo o Aristi-
dos Lobo. NCz 40.000,00.
Aceita-se proposta. Tratar Jai-
mo 229-0134.

5008737

VENDE-SE UMA CASA —
No Arciprosle c/sala conjuga-
da, 2 quartos, cozinho, bo-
nheiro, quintal e garagem.
T/R. Manoel Barala, 718
s/1404 f/2248377. C/591.

0008122

BOCA I—Vondo 1 casa c/3/4
sendo 1 tuile dep. emp sala

grande garagem jardim quin-
tal cozinha c/armarlos Rua C,
Alvim perto Pça Amazonas do-
cumontada 45,000,00
233-4288 creci 1031.

5008967

CIDADE VELHA — Vondo-so
um excelente lerrono modlndo
13x64 «próprio p/rosldéncia
depósito etc. Tralar fone
225-2624 proço 40.000. Croci
673.

0008162

CIDADE VELHA — Vendo-se
excelente apartamento Ed.
Montreal r. Doóbidos, sala os-
lar, jantar, varanda, lavabo, 3

quartos sondo 1 sufte, banhei-
ro social, copa-cozinha, área
serviço dep. completa empre

gada, garagom ontroga no 2-D
somostro deste ano. Valor
transferência NCz38.000,00.
Tratar: c/Dr Larédo fone
222.0279

0008398

DR VIANNA—Amostragom
através vidoo vendo 2 caias
alvenaria torrono 320m2 gra-
doadas pátio garag 3 salas
4/4 (1 suilo) 2 banheiros Au-

gusto Corroa porto asfalto
lOmil voja vidoo lei 2252118
C/1492

0008324

PROLAR VENDE — 2 salas
contíguas no Cenlro Médico
"Dr. Carlos Cosia" c/50m2 ca-
da. Uma e respectivos banhei-
ros; podendo ser juntas ou se-

paradas, prédio c/5 andares,
elevadores, salas cirúrgicas,
raios x, laboratórios, fisiotera-

pia, etc. Tratar na Prolar Tv 3
do Maio, 1619 f/229-8233
C/J-60.

5009501

IVONE EMPREENDIMEN-
TOS—Vende uma ótimo casa
na Fruluoso Guimarães, boa

para comércio com uma sala

grande na frente 3/4 banheiro
copa-cozinha, área de serviço.
Tratar fonos 233.0068
233.3069 C/145-J

0008516

LUXUOSO SALA COMER-
CIAL—No centro 65m2 revés-
timentos acessórios instalações
de alto luxo com divisórias cen-
trai do ar circuito-TV som am-
biente otc P/ 35mil na M. Bara-
ta px PVargas TF2246784
Mafra

5008704

TRANSFERE-SE — Excelente
ponto comercial supermercado
dois prédios instalações merca-
dorías açougue depósito ver
Conj. Guajará I. Tratar C. Sal-
los, 198, s/201
241.3418/231.0619. Croci
304.

0007946

VENDE-SE EXCELENTE
PRÉDIO — Gama Abreu pró-
ximo Praça República 2 pavi-
mentos próprio repartição ou
comércio, 70.000,00. TRalar
C. Sallos, 198, s/201 Croci
3 0 4 . F o n o s
241.3418/231.0619.

0007950

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

0007617

VENDE-SE PONTO CO-
MERCIAL — No Ô de Almoi-
da próximo a Presid. Vargas.
T/à R. Manoel Barata, 718
s/1404 f/2248377. C/591.

0008108

CAHDDOS
AFONSO MELO — S6 17
mil na rua Nossa S.da Graças
330 c/Juvenal confortável casa
térrea 12x40 jardim pátio op-

ção a garagem 3 salas 3/4

grandes cozinha 2 banheiros

quintal 2295849. C/1643.
5009342

VENDE-SE CASA ALVENA-
RIA—P/35.000,00 desocupa-
da na Nina Ribeiro próx Ci-
priano Santos gar 2carros 4/4
s/lsuito área coz ampla 2bh

quintal murada gradeada
T/Man Barala 368 s/7
F/2412913 S.FoiraC1474

0007881

VENDE-SE —Uma casa Roso
Danin VI. Adelino Sobral con-
lendo sala, 2/4, cozinha, bh.
área de serviço. T/à Manoel
Barata, 718 s/1404
1/2248377. C/591.

0008067

ESTACIONAMENTO LAVA
JATO—E loja c/escritório
vende-so exc.prédio comercial
abrangendo várias atividades
sito a Rua Jabatiteua inicio
c/escrítura pública e entrega
imediata NCz70.000,00
aceitam-se carros, o imóveis na
transação mais det.
p/f/223.7730 C/1612

5009482

ESCRITÓRIO D'OLIVEIRA
—Vondo-so terreno na Alte.
Tamandare esquina c/a Pça do
Arsonal de Marinha, medindo
28X38 T/no Ed. Rotary, Conj
603 c/o Dr. Ulisses D'Olivoira
F/233-4414.

5009348

FRANCISCO NOGUEIRA
—Cidade Velha vende prédio
2 pav n/16 do Novombro c/4
suflês 3 salas copa-coz pátio
área serviço o depósito c/est

p/2 andares t/Rua João Alfro-
do 70 s/401 f/2228959 c/368.

5009421

MANOEL LUIZ —Vendo ca-
sarão recuada muro alto cen-
Iro de terreno 17x28 local

p/vários carros entrada latordl

páteo 2 salas 3/4 banheiro so-
ciai copa cozinha quintal gran-
do etc 70.000. F/2226225
C/440

5009044

ROSANA SATO TRANSFE-
RE —Poupança apt-°2 quartos
Cidade Velha p/4.000,00 ed.
Cesário Alvim c/sala 2 qt-% bh
social, a.sorv. copa-coz, gara-
gem financiamento CEF. Tratar
f/224-7825 c/1454.

5009401

VENDE-SE BARBA-
DA—Ótima localização casa
c/2 pav em alvenaria e madei-
ra desocupada documentação
em ordem pronta entrega s/in-
termediários c/sala s/jantar ba-
nheiro cozinha 2/4 e ároa,na
Cesário Alvin,ônibus na porta
aponas 8.000,00 chaves na
Antônio Baena 110 entro 25 e
Duque das 8:00 às 12:00hs

5008665

VENDE-SE CASA DE ALVE-
NARIA —Com pátio, sala
conjugada, 2/4 banheiro so-
ciai, copa-cozinha, quintal, to-
da gradeada, ligar para
224-2737.

5008930

VENDE-SE — Ampla casa c/3
salas, 2 corredores, 3/4, des-

pensa, banheiro, área n/fun-
dos e na lateral, med.
07x31m. Vr. 38.500,00.
T/222-0848. C/279.

0007620

VENDE-SE — Na Tv Monte
Alegre próximo Cezório Alvim
casa nova com 2 salas 2 quar-
tos banhoiro copa-cozinha
Trator f/2241510 C/938

5009084
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CIDADE
VELHA

4.900,00 SINAL APTO —
C/3/4 sendo 1 suite sala 2
amb.lavabo 2 varandas
dep.emp.garagem salão festas
entrega Outubro 89 poupança
facilitada vendas no local Rua
de Óbidos px.Praça do Arse-
nol ou 223.8539 inclusive sá-
bado e domingo C/847

0007844

APTO 314 SUITE A. PRIV
140M2 — Prédio na S Fran-
cisco sala estar/jantar dce qa-
ragem sl recepções ont parabo
lavabo varanda sinal
6.400,00 25 pgtos 469,00
som chaves fin. Negócios Imó-
veis Lida 2239184/2412719
C/J21.

5009177

BARBADA VENDO MAN-
SÃO — C/garagom p/7 carros
sala conjugada lavabo jardim
do inverno cop-cozinha c/ar-
mários 4 sufte c/armários
dep.de empregada lavanderia
salão de recepção c/300m de
área construída t/decorada
c/portas em mogno
V/NCz250.000,00 acoilo pro-
posta f/2246863 Senador Lo-
mos 1094 Cl 1594.

0008107

CREMAÇAO
CASA NA TRAV. 14 DE
MARÇO — Vendo-se c/sala,
2/quartos, copa/cozinha, ba-
nheiro social, dependência de
empregada o garagem, em fa-
se de acabamento. Infor-
mações p/lolef. 222-5615.
C/272.

5009091

CASA TÉRREA—Moderna
Caripunas próx. A.Cacela per-
to de tudo jardim-garagem sa-
Ia 2 ambíe. 2 amplos dormit.
c/cozinha ároa coberta área
c/piscina infantil quintal. NCz
25.000,00 Botelho 2229795
C/986

0007683

ESCRITÓRIO D'OLIVEIRA
—Vendo-se terreno na Concei-
ção medindo 6X40 T/no Ed.
Rolary, Conj 603, c/o Dr. Ulys-
ses D'Oliveira (one 223-4414

5009388

FRANCISCO NOGUEIRA
— Cremoção vende terreno
medindo 7x60 mts 

p/5.000,00vendo casa em maaetra n/3 de
Maio c/4 compartimentos
p/3.500,00 T/Rua João Alfro-
do 70 s/401 f/2248959 C/368.

5009415

ROSANA SATO — Tranfere
apt-" Res Norte Brasileiro
30.000,00 2 qtís, sala coz, 2
wc, garagem, armários omb, 2
ar cond cond c/piscina e qda
esportes prest 9,30 tudo om
dia F/224-7825 c/1454.

5009408

VENDE-SE — Uma casa lada
colonial, com garagem, 2 salas
e vários compartimentos. Em
fase de construção para 2 pa-
vimentos,pertinho de tudo; a
um passo da Av. Alcindo Cace-
Ia. Preço borbada 20.000,00.
Tratar rua Urnaris 316, entre
Av. Alcindo Cacela o 9 do Ja-
noiro: Cromação.

0007961

VENDE-SE CASA CID.NO-
VAI — Trav wo 10 Bn-°301
esquina toda gradeada forra-
da lajotodu murada c/2/4 sala
coz wc palio rua bem asfalta-
da pràx ônibus NCz 6.000,00
T/f/235-4912 s/inlermedi6rio
C/1673

0007517

LINDA CASA — Na Alame-
da Caixapará 3/4 {1 sufte),

garagem, copa-cozinha, pisei-
na, q. empregada, gradeada,
nova em folha. Aruun do Car-
mo, tols: 241-4614/235-2858.
C/119.

0007607

VENDE-SE TROCA-SE
P/VElCULO—Ároa Industrial
no Coqueiro ao lado Ind Ca-
van Lotoamento Granja Coma-

pa 6 lts medindo 2700 mts2
Vondo todo ou separado falar
Sr Costa 2352424.

5008086

VENDE-SE UMA CASA —
Na Cidado Nova V WE-30.
Tratar polo tol. 235-2347.

5008609

COQUEIRO
VENDE-SE—Na Rod.do Co-

queiro constante galpão de
500m2 escritório de 200m2 to-
do mobiliado inclusive c/telex 2
linhas telefônicas magnífica re-
sidência avarandado c/amplas
e diversos dep confortáveis ga-
ragem p/várjos carros escrito-
rio anexo (outro] dep c/vários
qtos p/emprogaaos isolada da
casa área recreativa c/piscina
de água natural maloca muitas
árvores frutíferas toda numa
6rea do 8 0 . 0 0 0 m 2
T/1/223.7730 C/1612

5009497

VENDE-SE — Casa na Cida-
de Nova VII, sala, 3 quartos,
banheiro, coz toda gradeada
NCz3.500,00. Tratar
2237115 C/205.

0007767

VENDE-SE — Terreno na BR-
316, próx Saudosa Maloca
med. 6x48 mts. NCz3.500,00,
223.7115 C/205.

0007765

VENDE-SE — Um aparta-
mento no conjunto Estélio Ma-
roja forrada gradoada 2 quar-
tos luz água preço 1.600,00.
Tratar cidade Nova 4 WE 44
n-° 62 (one 235.2301 Sr.
Paulo.

0008668

VENDE-SE — Uma casa com

ponto comercial com 3 prosdó-
cimo 2 balanças e bulijões 10
grades do cerveja 10 de cerpi-
nha 10 de refrigerante 1 estufa
20 pole belagua 1 bilha 2 bai-
cão pastileira 3 jogos de mesas
ponto pra qualquer atividade
mercadinho farmácia bar mer-
cearia residência toda lajota-
da forrada murada gradeada
vendo ao primeiro que chegar
motivo viagem tudo isso por
apens 8.600 não paga nem a
casa tratar no Conj Cidade
Nova 5 WE 56 n-°981 Bar e
Mercearia Silva venha conferir

0008675

VENDO CASA REFORMA-
DA —-2 compartimentos, ba-
nheiro, documentação em or-
dem, rebocado no guajará I na
travessa WE-53 n-°l411 proço
NCz 2.300,00.Tralar no local
com Sr. Osmundo.

5008531

VENDO CASA — Cidade
Nova VII com 2 frontes para
Arterial 18 o WE-66 N-TS011
com Ponto Comercial p/qual-
quer ramo negocio preço
14.000,00. Tratar na mesma
bem em frente o Bar Paraty

próx. Arco-Í ris.
5008928

VENDO OU ARRENDO
—Ponlo Comorcial no Júlia
Seffer terreno 4x25

. ó.const.4x 10 laje porta de fer-
ro serve p/qualquer ramo ne-

gócio valor 10 mil ou 3 mil no-
vos Tr.com André f/2296385
2295046 C/1489

5009324

VENDO UMA EXCELENTE
ÁREA — No BR-316
c/85.000M2 Km-03, oulro na
Rodovia Augusto Montenegro
150x350. Inf. f/224.7683.
C/076.

0007655

PROPRIEDADE COMER-
CIAL—Na av. Transcoqueiro,
murado, c/210m2 de área
construída, coberta c/brasilit,
banheiro, poço c/bomba, ter-
reno de 21x40, próprio
p/omp. comercial.
T/235-3462, Sr.Mauro.
C/1333

0007806

ROD. DO COQUEIRO TER-
RENAO — Vende-se
46,50x300 c/galpão de
570m2 em frente ao posto da
entrada da Cidade Nova,
ideal p/supermercado, dopósi-
to, revenda mat. de constru-
ção, churrascaria, motol otc...
Aruan do Carmo, tels:
241-4614/J35-2858. C/119.

0007600

RC SANA SATO TRANSFE-
RE—Casa térrea na Cidade
Nova I na Tv WE-3 om fase
acabamento c/vários cômodos
próx. pista, fácil acesso prest
3,00 próx. ônibus, ótimo invés-
timento. Tratar f/224.7825
c/1454

5009389

ROSANA SATO VENDE
—2 grandes terreno 92x378
mts Marilubo o 100x300 no
Coqueiro 9.000 cada ambos
cercados c/casa de serviçais
igarapé doe. perfeito ótimo

p/chacaras sítios f/224-7825
c/1454.

5009383

ESCRITÓRIO D-OLIVEIRA
—Transfere-se casa na C.No-
va V, WE 24 de esquina, c/pa-
tio, sala, 3/4, ponto comercial
etc. T/no Ed. Rotary, Conj 603,
c/o Dr. Ulysses D'OlivoÍra fone
223-4414

5009376

EXC PANIFICADORA/SU-
PERMERCADO E AÇOU-
GUE — Totalmente equipada
14x51 mts vendo Cj Valparaiso
c/escritório forno batedeiras ci-
lindro modeladora balcão frig
maq rog escrv moer calcular
câmara frig cofre balanças ar
cond olc. P/25 .000
T/f/22281172280663 C/1477

0008190

FONTOURA CORRETA-
GEM —Transfiro na Transco-
queiro Cj Valparaiso caia
c/jardim sala 2/4 bh.social co-
zinha quintal forrada taquea-
da gradeada apenas
4.000,00 negócio urgente.
F/225-4363. C/575.

5009074

TERRENÃO TRANSCO-
QUEIRO—Vendo próx o Ka-
lamazoo c/150x300 excelente
localização ideal p/qualquer
t/de empreendimento comer-
ciais t/plano e seco documenta-
ção ok p/55.000,00 Inf
2248060 233.2522 C/617

0008099

TERRENÃO TRANSCO-
QUEIRO—Vendo próx o Ka-
lamazoo c/150x300 excelente
localiz. ideal p/qualquer t/de
empreendimentos comerciais
t/plano e seco documentação
ok p/55.000,00 Ini 224.8060
233.2522 C/617

0008112

LAGO AZUL — Vende-se ox-
celente terreno na alameda
Wody Chamié 20x50 l-°ala-
meda da Rua Principal. Tratar
fone 223-2649 222-6506
222-4526 C/1325.

5009392

LINDA E LUXUOSA RESI-
DÊNCIA C/PISCINA —
Vende-se no Caixa Pará, ga-
ragens, salas, 4/4 (suites) ar-
mários, gradeada, ajardina-
da, murada, proço 70.000,00
a combinar c/Daniel Almeida,
226.7703. C/783.

0007902

TRANSCOQUEIRO — Pas-
sagem Bom Jesus vende-se ter-
reno 29x98 com duas frentes
50m da estrada principal. Tra-
tar Sr. Beckman, fone
231.1151. Creci 552.

0007798

TRANSFERE CASA WE 31
— Próx SN 17 garagem sala
conj 2/4 copa-coz sala bh toda
gradeada parte lajotada p/ta-
queada 2 tanques forrada na

pista t/murado Obs:serv!ndo
p/ponto comercial
T/f/235-0810 Batista Campos
proço 7.000,00

0008303

TRANSFERE-SE CASA
—C/sala 2/4 copa cozi-
nha,forrada, murada reboca-
da WE-30 próximo de tudo de
esquina preslação 2,5 por
apenas 3.200,00. Tratar na
WE-25 n-°02 C.Novo IV fone
2354272 creci 1065

0000271

TRANSFERE-SE — Casa n-°
22 da Rua B do Conjunto
Vyllya, ao lado do Conj. Gua-
jará, com 2/4, sala, copa-coz.,
banh-soc, murada, acarpeta-
da. Condomínio fechado. T/fo-
ne 225-4258/241-0570.
C/453.

0007593

TRÃNSFÍrTsÍ — Cidade
Nova VII WE-68 próx. Arte-
rial 18 casa c/2/4 sala copa-
coz área construída atrás quin-
tal proço 6.000,00 sorvo
p/pronto comorcial Tratar
f/235-0810 com Sr. Batista.

0008307

MANOEL LUIZ —Vende lin-
do spitio em espetacular torre-
no de 20x126 bem localizado
rodovia Transcoqueiro murada
cercado casa poço artesiano
arvores frutíferas barabada
25.000.F/2226225 C/440

5009131

NCZ 10.000,00 — Vondo-
se duas casas na mesma área
quitadas no Conj. Àberlado
Condurú rc 04 cl tratar conj.
Stélio Maroja rwo3 qo blo ap
204.

5005356

PECHINCHA — Vonde-se em
Salinas exc.casa sito a Rua
Hermogenes Cornara toda mo-
biliada c/telefone toda em ai-
venaria, murada, forrada em
lambri terreno 10x40 c/pálio
garagem sala 2 amb.4qlos
b.wc.social copa-coz.área de
serv.e quintal v.
NCz20.000,00 T/p/lones
2237730 c/plantão sábado o
domingo no local

5008422

PONTO COMERCIAL —
Vendo prox. J* América
açougue c/balcão balan-
ça, maq. de fita de ser-
rar oito, balcão Inox,
protdòclmo, loja c/4 por-
tai de enrolar.Todo
montado, na Rod. Coq.
Inf. 222-3351 C/511.

5008988

PROMORADA — Transfere
excelente apto no Ed. Biarrilz
c/garagem sala estar/jantar
quartos copa-cozinha área de
serviço dep. empregada NCz
18.000,00.
V/f/225-0822/225-4959
C/J-143.

5009080

PROMORADA — Vonde ter-
renão na Estrada de Icuf Gua-
jará a lOOmts da estrada do
40 Horas, medindo 150x380
no asfalto próprio p/chácara
conjuntos preço 25.000.
V/f/225-0822/225-4959
C/J-143.

5009076

APTí Cl 2/4 —Sala copa co-
zinha gradeado lajotado d .

prestação de NCz 8,00 só
NCz 4.000,00 ent. imediata
Stélio Marojá Tr/14 Março
655 ou 2252462 o 2249337
Belém Emp. Imóbil.

0008036

BELÍSSIMA MANSÃO CO-
LONIAL—Vendo com piscina
telefone amplas dependências
estilo europeu jardins salões
4suítes fino acabamento.
Transcoqueiro 138
TF2246784 P/ 220mil Mafra
Adv& Imóvois Creci-1501

5008799

BR-316 ANTES DO VIA-
DUTO — 30x80 terreno mu-
rado, duas frentes na pista, em
frente ao Bom Pastor, dacu-
mrntação do Cartório Diniz.
Ar u aln d o' C d í m 6 ;
f/241.4614/235-2858. C/119.

0007598

C.NOVA —Vondo casa
c/gar.p/2 carros 2/4 sala coz
bh laj.grad.murada fica no
Conj.IV ótima localização

ÍÍ00000 casa c/pátio 3/4 am-
'pia cz.2bh 2 salas desocupada
500000 T/WE 70 301 C/491
2350347

0008318

C.NOVA —Vondo casa c/sa-
Ia 3/4 coz o bh desocupada
450000 casa casa gar p32
carros 2/4 murada
grad.laj.700000 c/casa c/2/4
260000 casa c/3/4
dez.p.cor380000 T/Conj.VI
WE 70 301 C-491 2350347

0008326

C.NOVA —Vendo ótima casa
c/sala 2/4 taqueada Rua asfal-
toda 300000 casa c/1/4
180000 casa sala 2/4 murado

gradeada 280000 dez.casa
c/sala 2/4 murada gradeada
lai.350000 T/We 70 301 C-4
491 2350347

0008305

CASA PRÓX. AO KALA-
MAZOO — Vendo desocupa-
da só NCz 25.000,00 c/sala
6/4 3 salas do banho cozinha

quintal documentada gradua-
da.Informações Vilhena
2265489 c/052 vedemos e
alugamos c/rapidez.

5009195

CHÃO E TETO — Vende os-

Íietacular 
casa térrea estilo co-

onial na rod do 40 horas re-
cém conslruida com lorreno
medindo 46x90 toda avoran-
dada com salão 3 amb 3 suites
gabinete jardim de inverno
ampla cp/coz. com armários
em mogno garagem p/vários
carros visitas. Gontil 508
1/222-5044 C/161 J

5009304

D.500M2 AO LADO DO
VIADUTO — Medindo 150
frente/68 laleral/17 fundos
área totalmente murada a livre

p/qunlquor lipo do utilização

(comercial ou residencial). Bar-
bada exc.local. Percentual
tida lol 241-3730 R.Arislidos
Lobo 223 lerrooC/175-J

5009438

ÁREA PORTUÁRIA—De
21000m2 vondo-so
</NCz7.000,00 alternada ao
anco faltando pagar 48 par-

celas de financiamento a como-
çor em Julho de 89 construído
1 casa em alvenaria do caseiro
1 eslruluta motálica armada de
120m? piscina barracõos de
madoira várias árvores frullfe-
ras e acesso todo asfaltado
aceitamos carros na transo-
ção. T/1/2237730. Croci 1612

5009540

BARBADA — Transfero-se
uma casa Cidado Nova 7 WE
72 n-°151, próximo ao Cham-
pagno bar, tratar na mesma ou
2280531.

50096B5

C.NOVA—Transfiro na wo
44 c/2 quartos etc desocupa-se
na hora ólimo local 2.500,00
T/Esc Barroia & Caetano
F/229-B167 transferimos lega-
lizamos ele. Causas civis traba-
Ihislas comercial C/1498

5009496

COQUEIRO — Vondo-so lor-
reno em condomínio fechado,
com luz o fone de fronte para o
asfalto, ônibus a parla, finan-
ciado 1B prestações de
NCz50,00 lixas do
NCz 1 50,00 final do
NCz150,00 estamos com as
úllmas unidades. Tratar pelo
lono 228-3801.

5009804

MOTEL—Vende-se sito estra-
da do Gemini em ároa de
3.000m2 lodo murado c/13
aptos faltando reparos valor
NCz20.000,00 aceitam-se vef-
culos ou troco imóveis na tran-
saçãoT/p/l/223.7730 C/1612.

5009490

PANIFICADORA — Vendo
no Conjunto Guajará I c/todos
móveis e utensílios em prédio
de dois pavs c/porta de onro-
lar exc apto noas altos de es-

quina desmanchando 10 sacos
de trigo diariamente podendo
lambpém ser vendido só o pon-
to e o aluguel a combinar
T/diariamente c/o proprietário
1/2220907 C/1612.

5009526

PROLAR VENDE MAGNI-
FICA ÁREA—C/30.625 m2

(175x175) complotamonto mu-
rado, plano o seco em avenida
transversal à Rod. do Coquei-
ro (principal acesso à Cidade
Nova) c/energia elétrica,
água, telefone e asfalto à por-
ta próprio p/incorporação de
conj. residenciais, e outros em-

proendimentos de grande por-
te. Melhores datalhes na Prolar
Tv 3 de Maio, 1619
f/229.8233 C/J-60.

5009530

CIDADE NOVA V VENDE-
MOS — Quitada 2/4 çjmdon.
da forrada murada NCz 15
mil cruzados outra transferi-
mos c/tolofono 3/4 esquina
NCz 15 mil Fonos 2239727 o
2226062 Croci 606

5009040

CIDADE NOVA — Tronsliro
casas uma do 2/4 o oulro do

11A as duas próximo do ônibus

proço da 1/4 Ncz 1.600,00 o
a do 2/4 NCz 3,O00,O0.T/C.
Tropical WE3 C/10 1/2352492
C/1650.

0008308

CJ PAU D*ARCO—Transferi-
mos desocupada nm días sala

dormitórios s/l suíto dop-
completa de empregada pisei-
na 7x4x1,30 poço artesiano
com bomba d'água lorreno
11x44 murada gradoada.
T/2250979 C/3B2

0007776

CONJ ABELARDO CON-
DUKU — Casa quitada c/ga-
ragem 2 salas 4/4 1 suito sala
de jantar copa cozinha 2 ba-
nheiros lajotada forrada gra-
deada 13.000 aceito proposta
Trolor 12334327 C/517.

0007B97

ESTRADA
NOVA

ÁREA PORTUAREA — Von-
do uma excelente com 37x120
fronte murada excritório com-
pleto com telofono galpão
c/800M2 extrutura metálica

próprio p/carga posada área
livre p/carga e descargo trapi-
che p/oncoste baixa mar ou

proamar Ini F/2247683 o
2220778 C/076

0007662

DEPÓSITO DE
ESQUINA—Vonde-so no Est
Nova todo fochado c/portas
do esteiras escrit banheiro de-
socupado e documentado pre- .

ço barbada 15 mil a combinar
Daniel Almeida Duque-311 ai-
tos 1/2267703 C/783

0007918

IMOBILIÁRIA DAHAS —
Vonde casa de madeira na Es-
trada Nova com sala 1/4
copa-cozinha quintal em terre-
no de 5x25 metros T/13 do
Maio 19 1 s/ 1 007/8
f/222.8600 222.4525
C/1023.

5009079

eUAHA

PROLAR VENDE—ospela-
cular chácara c/5000m2 c/ca-
sa em alvenaria (estilo colo-
nial) c/amplas dependências,
piscina, est tratamento d'água,
campo de futebol, q.votey,
área arborizada, parquo esta-
ciònamento, deck na piscina,
poço artesiano, luz, telefone,
etc. Na Transcoqueiro px ao
Kalamazoo completamente
murada (4 mis altura) Melho-
res detalhes na Prolar Tv 3 de
Maio 1619 F/229-8233 C/J-60

5009578

CONJ STÉLIO-
MAROJA—Transfere-se ex-
celente apt? c/pálio sala 2
quartos sufte copa-cozinha
ban área de serv. T/murado
acarpetado e taqueado preço
NCz 2.200,00 prestações
14,00. T/233-3404. Creci 816

0007270

COQUEIRO CAIXA PARA
— Vende-se excepcional torre-
no na alameda principal do
Caixa Pará medindo 104x104
murado, seco. Ideal p/condo-
mfnio ou associação. Aruan do
Carmo, tels:
241-4614/235-2858. C/119

0007599

COQUEIRO CIDADE NO-
VA 5 — Vendo ótima casa
com 3 quartos garagem toda
laje mini piscina ótimo imóvel
valor 6.800,00. Tralar fone
2341149. Creci 453.

0008311

COQUEIRO TRANSFERE-
SE —Excelente Apt-° acaba-
mento l-a,3 quatos (l*suí-
te),condomínio Biarrítz.frente
Green Gardem interfone, pisei-
nas,play ground, salão. Tratar
2352402 2414827 creci 1510

5008358

COQUEIRO —Cidade Nova
4 vendo residência com 3

quartos suite toda modificada
garagem gradeada piscina la-
vedoria valor 17.000,00. Tra-
tar 2341149 creci 453 12-a
rog.

5009241

CIDADE NOVA 8—Transf
casa de trôs quartos sala cozi-
nha banh.próx a feira ônibus
oxc.localização valor 3.300 e
apart.térreo todo reformado
no Stélio Maroja no valor de
2.500.Trolar f/2243095
C/491

0007987

CIDADE NOVA I — Transf
casa de dois quartos forrada
gradeada murada cozinha o
banheiro lajotada o azulejada

grande quintal preslação 5,00
valor 6.500,00 Tratar
224.3095 C 491.

5009272

PROLAR VENDE — Terre-
não om pleno à Rod. Transco-
queiro à 1000 mts da Rod. A.
M. Negro todo murado, c/
2.560,2 (80x320) próprio
p/gdes empreendimentos imo-
biliários clubes, camprestes
etc facilito o pagamento. Tra-
lar na Prolar Tv 3 do Maio,
1619 f/229-8233 C/J-60.

5009536

COQUEIRO —Guajará I
vendo uma casa supor bem lo-
calizada c/3 quartos valor
4.500,00. Tratar 2341149
creci 453 12-arog.

5009247

COQUEIRO —Vondo ólima
residência com 3 quartos am-

pia sala conjugada lajotada
forrada piscina portão com
controle remoto valor
17.000,00 Tratar 2341149
ctoci 453 12° rog.

5009233

COQUEIRO —Vendo ótima
Panificadora em pleno funcio-
nomanlo máquinario novo áti-
ma freguesia asfaltato motivo
viagem valor 45.000,00 Tra-
tar pelo fono 2341149 creci
453 !2-°Regiõo.

5009257

ELMESCANY-
IMÓVEIS—Vende 1 casa em
madeira de lei c/sala, 1/4, co-
zinha, banhoiro, pronta p/mo-
jr: NCz 1.500,00 na Rod.

coqueiro ontrogue seu imóvel
p/quem entonde. Ligue
223-3589/241-3089. C/129J.

0007964

ESCRITÓRIO D'OLIVEIRA
—Vonde-so terreno na Estrado
St? Maria, Icui-Guajara
100X400 todo cercado de ara-
mo farpado T/no Ed. Rotary,
Conj 603, c/o Dr. Ulyssos
D'Olivoira fono 223-4414

5009368

GUAMA — Vendo por mati-
vo de viagem uma casa na
Trav, Paulo Cícero c/5 campar-
timentos toda om alvenaria tor-
rono 5x37 m2 doe. Toda om
ordom inclusive esc. inf. p/fone
222.0216 Creci 428.

5009719

P S 1 D Í Õ
COMERCIAL—Vende-se silo
Av José Bonifácio próximo a
Bernardo Sayão c/220m de
área construída em terreno de
22x66. Proço NCz 70.000,00.
T/p/fono 223.7730 Creci
1612.

5009567

ESC. VALENTE DO COUTO
—Vondo uma casa c/sala, 2/4
cozinha, banhoiro, toda forra-
da, lajotada, gradeada. Me-
lhores informações Av. Naza-
ré 272 c| 101 ou 24!>4111
croci 01 Si.,

0008182

ESC.SIROTHEAU CORRÊA
—Vende casa térrea px.Rua
Barão Igarapé Miri garage
2salas conjugadas 2/4 bh.so-
ciai cozinha o grande arbori-
zado t/alvenaria documantos
em ordem p/15.000,T/Carlos
Gomes 30 f/225-3980 C/231.

5009367

EXCEL.CASA—Vondo em
alv.c/2 pavt-% embaixo pá-
tio,sala,coz,ban,área, altos
pátio,3/4,ban, 2 lajes, gra-
doada, documentada, barba-
do.T/Dr. Levi, R.28 de Set.
269, s/407. F/224-8120 de 2?
o 6-°. C/1121.

0008077

GUAM A—Transfiro ótimo
apto c/sala 2/4 socigis, sala de^
banho, copa-cozinha dep com ,
pleta de ompregada e gara-
gem c/prestação de 47,00 Inf.

p/tel 2237646 ou Manoel Ba-
rata 47 s/101 valor 20.000,00
c/100

5006567

PEQUENA CASA EM MA-
DEIRA —NCz 1.500,00 ape- '

nas fica na B.Sayão próx. à J.
Bonifácio. Tratar 5. Sayão,
4909 om frente ao Novotol no
Bar do Tio Romão ou na 2-°fei-
ra p/fone: 234-1161. Motivo
transferência de Belém.

5008548

TERRENO—Edif c/l casa alv
hab.sala 2/4 c/coz + dep alv
c/porta de esteira ter
9,60x75,00 frente nasc melhor
locai da José Bonifácio doe em
ord. Tudo por somente
45.000,00. F/2295826 c/Fra-
zão C/202

0007703

VENDE-SE UMA CASA —
De 4 compartimentos em ma-
deira de lei com pátio em alvo-
naria. Tratar Rua Izeriel Môni-
co de Matos n-° 13 Guamá.

0007278

VENDE-SE — 2 casas am ai.
venaria forrada lajotada e
gradeada com pátio tala 2
quartos copa e cozinha área
de serviço vor e tratar na Pass.
Santo Amaro n-°21 Guamá ou
fone 229-7242.

5008922

VENDI.-SE — Uma mansão
c/435m2 de ároa, c/piscina,
boito garagem para vários
carros, como parte do paga-
monto. Aceita-se apartamento
de 3 quartos. Preço
400.000,00. Croci 565. Tralar
fono 222-6259.

0007762

VENDO — Casa alvo gar 2
car grad fronteriça s/conj 2/4
com ároa vent c/coz o s/banho
comp c/azulejo loto outra área
do serv quintal murado inf Pass
Silvo Castro 54 enlre José Bo-
nif o Barão Mamoré

0007669

ATENÇÃO SRS. CONDÔMINOS DO
CONDOMÍNIO SALINAS NOVA.

Sérgio Mendonça Advocacia & Imóveis Ltda, com sede nesta cidade à Av. Magalhães Barata, 842,
tem o prazer de anunciar a Vs. Sas. que as obras de abertura de quadras, piqueteamento e ruas do coridomínio
já foram iniciadas, devendo terminar, no máximo, até julho deste ano de 1989.

Agradecemos outrossim a confiança em nós depositada, a qual esperamos continuar recebendo em empreen-
dimentos futuros.

Cordialmente.

SÉRGIO MENDONÇA ADVOCACIA & IMÓVEIS LTDA.
P.S. Lembramos aos que quiserem aumentar suas áreas, ou comprar mais áreas, que dos 1679 lotes ainda

restam 196. Ainda em 10 meses, sem entrada. Com a prestação congelada só até o dia 15 deste mês
desde apenas NCzS 31,00.
Tratar: Sérgio Mendonça Advocacia & Imóveis Ltda, à Magalhães Barata 842 — F/ 229-5046 — 229-6385
- 223-7627. Creci 232.

.... .j-aiiij.
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& TENDA:

GÜAMA
CASA 2/4 MADEIRA — Co-
zínha sanitário alvenaria ga-
rugom terreno 6x70m murado
Llberoto de Casto próximo Ba-
rao. Vondo NCz B.000,00.
Trotar Manoel Coita Tv Dr.
Mora» 780 Ap. 106.

0006541

CASA — Terreno 5,70x64, ai-
to, teco. Pau. Moura Carva-
lho ri" 56, próximo Pt Alegre,
ver local. Tratar C. Saltos,
196, i/201 fones
241.3418/231.0619. Croci
304 5.000,00. '

0007936

CHÃO E TETO —Vondo caia
de alvenaria na rua Liberato
de Castro próx a Barão de
Igarapé Mirim c/2 quartos sala
bh te cozinha e garagem
l/Genlil 508 f/2225044 CJ 161

5008062

OR.VIANNA CORRETOR
ANO/88 — Vondo torrono

¦ med 15.70x12m c/2 fronloi
ideal p/Ponto Comercial cata
moderna otc. B.Triunfo
Paas.Guimarães Bmil compre
com total segurança veja Vf-
doo c/1492 F/2252118

5009218

DR.VIANNA —Atendimento
até 21 :horas vende torrono le-

?alizado 
12x16 Barão Triunfo

at Guimarãet porto 1-°de De-
zembro ótimo p/construir seu
imóvel Bmil compre c/segurnça
f/2252118 C/1492 V/Vidoo

5009740

ICOARACI
CJ MAGUARY — Excelente,
negócio vendo uma banca de
ortifrutigranjeiro no centro co-
merciaol do Conj Maguory mo-
tivo viagem valor NCz
2.000,00 Inf Cj Maguart ola-
meda 10 c/38 diariamente
C-908

5008991

CJ MAGUARY — Transfiro
ótima casa c/2/4 sala bh área
serv copa ampliada lajotada
azulojada gradeada murada
depósito para guardar mate-
rial entrega imediata Inf Conj
Maguary alameda 10 casa 38
C-908

5008984

CONJUNTO MAGUARI —
Garagem sala 3/4 copa e cozi-
nfia banheiro área de terviço
quintal murado taqueada for-
rada gradeada murada
5.000, prestação 23,00. Tra-
lar f/233-4327. C/517.

5008992

ESCSIROTHEAU CORRÊA
—Vondo tereno 15x60 em Ou-
teiro fr/p/asfalto c/luz px praia
pronto p/construir c/2frentet
documento! em ordem
p/NCz2.600,Quilado T/Rua
Carlos Gomos 30 f/225-3980
C/231.

5009379

ESCRITÓRIO D-OUVEIRA
—Vende-te galpão na C. Co-
lombo c/uma casa de alvenaria
not fundos terreno 12X70, to-
do murado. T/no Ed. Rotary,
Conj 603 c/o Dr. Ulissos D'Oli-
voira F/233-4414.

5009296

ESCRITÓRIO D'OLIVEIRA
—Vende-te terreno na Rod
Augusto Montenegro, medindo
115X600 T/no Ed. Rotary,
Conj 603 c/o Dr. Ulissos D'Oli-
vóira F/233-4414.

5009302

ESCRITÓRIO D-OUVEIRA
—Vende-se terreno na Rod
Augusto Montenegro, medindo
16,50X88 todo corcado de
arame farpado T/no Ed. Ro-
tary, Conj 603 c/o Dr. Ulissos
D'Oliveira F/233-4414.

5009309

ESCRITÓRIO D'OLIVEIRA
—Vende-se terreno em Outei-
ro, na Av. Franklin do Mene-
ros modindo 12,50X20 T/no
Ed. Rotary, Conj 603 c/o Dr.
Ulissos D ' O I i v o i r a
F/233-4414.

5009316
' 

FONTOURA CORRETA-
GEM —Vendo na entrada do
leoaracy px garagem de ônt-
bus casa alvenaria c/pátio sala
2/4 bh.social copa-coz e quin-
tal rua asfaltada luz e água
16.000,00 Dota I hos
F/225-4363. C/575.

5009100

ICOARACI VENDE-SE —
Terreno plano seco próprio
p/industrias Conj residenciais e
outros modindo 100/992mts ¦
99200m2 Inf fono 2243744
C/1667

0007017

ICOARACI — Está a venda
terrono urbano de 7,50x4B,00
mts bem localizado a Rua 2 da
Dezembro próx Trav Cristóvão
Colombo contendo duat casas
de alvenaria e enchimento In-
formações p/tel 227.0038 Cre-
ci 1277

5009015

ICOARACI — Vondo-so por
NCi 5.000,00, uma casa ina-
cabada, c/sala, pátio, 2 quar-
tos, rua 8 de Maio, próx. a
Trav. Souza Franco
T/f/227.2671 ou a Trav. Cris-
tovão Colombo n-°563, altos.
Croci 1419.

0008219

ICOARACI — Vondo uma ca-
sa de madeira de 2 quartos lo-
calizada a Rua Juvèncio Sar-
mento esquina da Trav Pimen-
ta Bueno. Tratar p/tel.
227.0038 ou a Trav. C Colom-
bo, 563 s/5 Croci 125J.

5009007

ICOARACI —Transfiro casa
c/Ponto Comercial anexo 1 ter-
reno 7x20 cata contém sala
2/4 copa e cozinha depósito
banheiros gradeada etc 5.000
prestação 1,80 aceita-se pro-
posta Tratar f/2334327
C/517.

5006983

ICOARACI—Vondo excel
prédio riidêncíal no perímetro
urbano a Trav Souza Franco
c/3 quartos bom acabamento
possuindo outra casa nos fun-
dos do terreno demais infor-
mações p/fone 227.0038 Croci
125J

5008996

IMOBILIÁRIA DAHAS —
Vende prédio em Icoaraci Rua
Manoel Barata esquina da
Cristóvão Colombo altos e bai-
xos próprio p/bancos e lojas
T/13 do Maio 191 s/1007/8
f/222.4525 C/1023.

1009057

LANÇAMENTO PARQUE
RESIDENCIAL TENONÊ —
Um jeito muito humano ds vi-
ver, muito ecológico (verde)
muito lazer o melhor acaba-
mento Informe-te já em Uruba-
tan D'Olive!ra Av Astit de
Vaticoncelot 488 fone
2413222 C/J-42

5009469

SÓLIDOS EMP — Vondo ca-
ia em alvenaria a poucos me*
Irot da feira ânlbut c/garagem
3/4 t/1 suito copa-cozinha bh
tocial quintal gradeada o mu*
rada Tr/C Colombo 284
f/2270118 2271984 C/163-J.

000B240

OUTEIRO — Juntinho da

praia facilitado em 10 pglo de
120,00 fixos t/reajuste s/entra-
da 12x17. Não perca etta
oportunidade. T/Etc Barroso &
Caetano F/229-8167 Advoca-
cia Conlab e imov C/1498

5009491

PROLAR VENDE — Espeto-
cular chácara em Tenonó
C/2700 m2 l/murado c/l casa
ettilo colonial c/3 suílos c/ar-
mários em mogno, salão social
c/estarjle e bar em mogno, la-
vabo, copa e cozinha c/armá-
rios, varanda completamente
mobiliada c/móveit e utensílios
de 1-°, piscina (8x11), sáuna, 1
barracão de laser, 1 depósito,
tanque p/criaçao de camarões
área botqueada c/aproxima-
damente 200 arvorei frullferat
etc... Melhoret detalhes na
Prolar Tv 3 de Maio, 1619 f:
229-8233 C/J-60.

5009432

PROLAR VENDE — Galpão
em tranivertal à Rod. Arthur
Bernardes em terrono de
40x90, c/1200m2 t/alvenaria,
ett. metálica, pito compacta-
do, 7 mis pé direito, escritório
em lavenarta, ban. social e de
serviço otc... Tratar na Prolar
Tv 3 de Maio, 1619
f/229-8233 C/J-60. C/J-60.

5009527

TERRENO 20X85 — Vende-
se silo a Rod. Arthur Bernardo!
no Lot. Uberaba, em frente a
Petrobrás. V/NCz 7.000,00
Mais dot. p/fone: 223.7730.
Croci 1612.

5009572

200x500-TENONE — A
800m áa Rod. Augutto Mont.,
plano, toco, excelente acesso,
próprio p/qualquer empreen-
dimento comercial ou de lazer.
T/235-3462, Sr.Mauro.
C/1333

0007845

24x36 NO CONJ. PANO-
RAMA XXI — Vondo lindo
terrono de esquina murado do-
cumentado valor NCz
12.000,00 outro na BR-316
mod/42x30 7.000,00 docu-
montado T/Vilhena 2265489
vendemos c/rapidez C/52

5009225

ALUGA-SE UMA CASA
—Na estrada do Outeiro em
alvenaria, 3 quartos, tratar na
Estrada do Outeiro 1122 bar
Sombra da Lua. Preço
NCz50,00.

5008722

AMPLA MANSÃO—Na
Manoel Barata.Acabamento
mármor-' laje, salões suítos
c/armát. embut., terr. 35x99

- murado, bela piscina, churras-
queira, campo futeb., gara-
tons, jardim. NCz 130.000.
r:223-7075, C/257

0007638

AUGUSTO MONTENE-
GRO VENDE — Espetacular
terreno modindo 25x25 com
escritura pública local seco lim-
po de esquina pronto para ro-
ceber benfeitoria por 2.300.
Tratar f/233-4327. Creci 517.

5008966

BARBADA — Loteamento
"Outeiro da Glória". Vende-
so terreno ò 50M da praia,
próx ao C do Saúde e escola
•medindo llx23M,
p/NCz 1000,00 documentação
am ordem. Estudamos propôs-
tas. T/fones 2221066 e
2413709 C/78.

0007710

CASA PRÓPRIA — Tomos a
solução p/o seu problema de
moradia. À sua disposição ca-
sai de alvenaria a partir do
2.500,00 a transferência o de
madeira desdo 1.200,00. Ter-
ronos: 700,00. Procuro-nos
conjunto Maguart, Alameda

•30, casa 15, c/Dalva.
0007741

CHAÕ E TETO TRANSFERE
— Apto no Res Augusto Mon-
tunoa.ro c/sala 2 qls bh se copa
coz área de serviço todo gra-
doado o sintecado Ver e tratar
Gontil 508 F/2225044 a 161

5008061

CHÃO e teto vende —
Vende espetacular sitio na
Rod.Augutto Montonogro me-
dindo 105x45 todo murado
c/excelente casa todo avaran-
dada c/3/4 t/1 suite campo de
fut.q.de voloy s.de jogos sauna
churrasqueira preço
NCz65.000,00. Visita
p/222-5044 C/161

5009371

VENDE-SE URGENTE —
Um área do 3.070m2 frnote
p/o asfalto, servindo p/porto
exc.local Maguary não tem in-
termediário, valor a combinar
Tralar c/o proprietário Cidade
Nova 4 we 28 c/202 Coquoiro

0007929

VENDE-SE — Em Icoaraci
terreno do esquina a Trav. An-
dradas entre 7-° Rua e 8 de
Maio medindo
15,00x30, OOmts. Tratar o
Trav. Cristóvão Colombo 563,
sala 5 Icoaraci tel 227.0038
Croci 1257.

5009002

VENDE-SE — No Conjunto
da Cohob casa quitada, c/2
quartos T/pelo fone 227.2671
ou a Trav. Cristóvão Colombo
n-°563 sala 03, Croci 1419.

0008223

VENDE-SE — No Conjunto
Augusto Montenegro, Trav.
Borredos casa quitada c/2
quarto. Ioda gradeada c/ga-
ragom. T/polo fono 227.2671
Croci 1419.

0008228

VENDO 2 TERRENOS —
De 10x36 anexo e um do
10x33 c/luz, telefone, água
pronto p/construção localiza-
do no Park St? Paula na Rod
Augusto Montenegro próximo
a 8 do Maio Tratar fone
2410318 Croci 1665

0007971

VENDO CASA ALVENA-
RIA — C/2 salas 3/4 sondo 1
suite s banho copa-cozinha pá-
tio garagom toda gradeada
torrono 8x72m murado proço
24.000 T/c/propriotário edifi-
cio Loura Monteiro apto 104-B
Icoaraci

5008975

SÓLIDOS EMP. —Transfere
no residencial Maricá c/tala 2
quartot bh social copa-cozinha
á.torvlço dep.completa transf.
5.500,00 prost 18,00 Ir/C.Co-
lombo 284 f/2270018
2271964 c/163-J

5006969

SÓLIDOS EMP. —Vondo
exc. terreno em Outeiro à pou-
cos metros da praia sorvo pira-
mo residencial ou comercial
Ir/C.Colombo 284 f/2270018
2271984 c/163-J

5008963

SÓLIDOS EMP. —Vonde à
rua Siqueira Mendes (1-°rua)
terreno c/28xóOmlt na beira
mar servindo p/estaleiros ma-
delreiros e sorv. portuários em

gorai tr/C. Colombo 284
f/2270018 2271984 c/163-J

5008964

SÓLIDOS EMP. —Vondo
oxc. terreno na rod. Augutto
Montenegro p/ao café Liberal
medindo 10x36mts, c/prott à

partir do 90,00. Melhoret in-
form. tr/C.Colombo 284
f/2270018 2271984 c/163-J.

» 5008965

SÓLIDOS EMP. —Vendo sf-
lio no Topanõ c/40xl OOmts
c/cata de caseiro murada poço
artesiano diversas árvores fru-
liferas tr/C. Colombo 264
f/2270018 2271984 c/163-J

5008999

0 ED. MONTMARTRE
ESTÁ PRONTO.

Pronto para
você morar com
lodo o conforto:

apartamentos
com salão om L,

3 quarlos, sondo
I suíte, banheiro

social,copa-cozinha,
área de sorviço,

dependência completa
de empregada,

varanda no salão e
na suíte, garagem

demarcada. Numa
localização excolente:

Av. Conselheiro
Furtado, 3520, enlre

José Bonifácio e
Barão de Mamoré.

ADQUIRA
LOGO O SEU

Os .referidos
apartamentos

KwüVB 4Rft>
*gfc jrsS- -nn «lífc
49> r*jS Otn/Í
«* ra» ¦«
4Ék na seú

BB?aa, :-t ¦"' Jteu.

4gfc n' ".m Jàm.'jfc bbs 3M Jgt:

Ül BS~ "m IL

estão sendo
comercializados pela
PROSPERIDADE-
Organização
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 podrão
de qualidade:
ENDECO.
Os planos de
vendas serão
acertados caso
a caso.

CORRETORES OE PLANTÃO NA OBRA

SÓLIDOS EMP Vendo fa-
brica de cerâmica em pleno
funcionamento c/barracão 2
fornot terrono do 16x50m!i.
Aceitamos proposta tr/C.Co-
lombo 284 f/2270018
2271984 c/163-J

5008960

SÓLIDOS EMP.—Vendo ca-
ta em Outeiro em alvonaria e
madeira c/poço garagem ter-
reno 20x40mtt. todo murado e
arborizado doe. om ordem
tr/C. Colombo 284 f/2270018
2271984 c/163-J

5008961

SÓLIDOS EMP.—Vendo ca-
ta exc. residência à rua Mo-
nool Barata (2-a rua) c/pátio
ampla sala 3/4 bh. social s/jan-
tar cozinha área de serviço e
quintal Tr/C.Colombo 284
f/2270018 2271984 c/163-J

5008962

SÓLIDOS EMP Vondo
exc.torrono na Rod. Arthur Bor-
nardes frente p/o atfalto
c/30x°7 mtt frontal ao portão
da Petrobrás plano o seco óti-
mo p/empresas em geral
tr/C.Colombo 284 f/2270018
2271984 c/163-J

5008968

SÓLIDOS EMP.—Vondo no
Distrito Industrial de Icoaraci
exc terreno c/150mts de frente
por 560mtt de fundos c/porto
p/serv portuários tr/C.Colom-
bo 284 f/2270018 2271984
c/163-J.

5008972

SÓLIDOS EMP Vonde
oxc. porto c/tolofone c/6HA
exc. galpão no distrito indus-
trial ao Icoaraci sorvindo p/di-
vertai atividades Melhores in-
form Ir/C.Colombo 284
f/2270018 2271984 c/163-J

5008976

SÓLIDOS EMP Vendo
exc. terreno em Icoaraci
c/40x60 mts ótimo imóvel chalé
do madeira 2 piscinas poço ar-
tesiano arborizado documen-
tado tr/C.Colombo 284
f/2270018 2271984 c/163-J

5008981

SÓLIDOS EMP.—Vondo ca-
sa quitada modificada gra-
deada murada c/pátio jardim
garagom ampla sala 3/4 ten-
do 1 tufte copa-cozinha bh. so-
ciai área do terviço tr/C.Co-
lombo 284 f/2270018
2271984 c/163-J

5008965

SÓLIDOS EMP.—Vende ter-
rono à rua Manoel Barata{2-°
rua) esq.c/Sauza Franco me-
dindo 44xóómts c/casa em ai-
venaria c/telefone p/residênc-
cia ou empresas em geral
tr/C.Colombo 284 f/2270018
2271984 c/163-J

5008993

SÓLIDOS EMP—Vendo a
Rua Po. Júlio Maria (3-a Rua)
casa em alvenaria coberta
c/telha colonial c/sala quarto
cozinha bh social área de ser-
viço p/NCz 2.500,00 Tr/C Co-
lombo 284 (22701 16
2271984 C/163-J

0008243

SÓLIDOS EMP—Vonde exc
terreno na pista da Rods do
Tapanã em fronte a sede cam-
pestro da Petrobrás modindo
10x50mts pronto p/construir
no plano de 15 meses c/prest a
partir de 150,00 Tr/C Colom-
bo 284 f/2270018 2271984
C/163-J

0008247

SÓLIDOS EMP—Vende ter-
reno em Icoaraci medindo
10x20mtt em 15 parcelas a
partir de 45,00 ficxxos pronto
p/conttruir melhores inform
Tr/C Colombo 284 1/2270018
2271984 C/163-J

0008251

TERRENÃO NA PISTA DO
TAPANÂ—Vende-se facilita-
te port. da Rod. Aug. Monte-
negro cercado documont.
c/olho d'agua no meio do ter-
reno bom p/críações mod.
55x65 25 mil T/Daniel Almoi-
da f/2267703 C/783

0007914

TERRENOS AUG.MONTE-
NEGRO—área de formação
irregular medindo 150m de
frente e fundos, 350m do lado
esquerdo, 470m do lado direi-
to, próprio p/qualquor emp.co-
mercial. Tralar 235-3462,
Sr.Mauro. C/1333

0007830

TRANSFERE-SE CASA —
No Conj. Jardim Maguary c/2
quartos, toda murada, infor-
mações p/fone 227.2671 Creci
1419.

0008232

TRANSFERE-SE CASA —
3/4 garagem canil dependen-
cia de empregada indepen-
dente gradeada com telefone
quitado • Fono 227-2010 -
25mil.

5008083

URGENTE VENDO — Um
terreno em Outeiro
med. 12x29 próx. à praia só-
monto NCz700,00. Tralar
f/226-7900 com D.Maria.

5008929

VENDE-SE TERRENÃO —
Artur Bernardes, medindo
380x300, na pista, seco, pia-
no, idoal para grandes em-
preendimenlos. Aruan do Car-
mo, f/241-4614/235-2858.
C/119.

0007602

OS MELHORES NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
NÃO SE FAZEM POR TELEFONE VISITE-NOS.

,er"t- •,"-> - É^iendECo
V>^| -^<= engenhar.! I1d«

A. Alcindo Co<*1a, 18SB
Fone. (091) 223 3B?7 e 223380?

PROLAR VENDE — Aroa
c/l 350 m2 no Loteamento Ata-
laia (parte alta) próx. à reti-
dencia do governador (45x30)
e outra no Porto Grando do
frente p/a praia c/1840m2
(40x46) proço especiais. Dota-
lhei na Prolar Tv. 3 de Maio,
1619 f/229-8233 C/J-60.

5009475

PROLAR VENDE — Torrono
na Rod, BR-316 próe. da Inca
c/29000 m2 (44x650), lotai-
mente documentado negocia-
çflo Imediata. Margem direita
tentido Bel/Marltuba. Tratar
na Prolar Tv 3 do Maio, 1619,
f/229-8233 C/J-60.

5009561

PROLAR VENDE — Terrono
na BR-316 (de pisla) c/30x600
(18.000 m2| px à Maglnco, la-
do direito tentido Belém/Marl-
tuba, preço ò combinar. Tratar
na Prolar Tv 3 do Maio, 1619
f/229-8233 C/J-60.

5009563

VENDE-SE — Um lerreno a
50mtt da BR 316 om Cattanhal
todo murado modindo 25x45.
Tratar polo fono 223-7032.

5009465

VENDE-SE —14 lotos com
9.960m2 localizadoi no |ar-
d!m Aquarius à 400 metrot da
BR-316 km 23 no município do
Benevidet com uma cata e
500m2 do área construída,
preço NCz50.000,00. Tratar
pelo fone 224-0706 no horário
comercial.

5009826

VASCONCELOS IMÓVEIS
— Vendo ótimo torreno na
BR-316 todo seco e documon-
lado medindo 400x600
T/f/226-5579 226-0950
C/1468

5008768
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Financiamento:
»IK* ECOROMI» f I Df mi

-0 COMPRADOR ÉQUEMDETERMINA AS-
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DA POUPANÇA.

VENDE-SE
GALPÃO INDUSTRIAL

Terreno todo murado, medindo 16 mts de
frenle e 66 mis de fundo, com galpão fechado
em estrutura metálica e concreto, medindo 16 mts
x 40.15 mts; escritório contendo 04 salas em ai-
venaria e 01 banheiro; cobertura em telha ce-
râmica e forro de madeira, localizado à rua
Antônio Everdosa, 1630 (entre Tv. Lomas Valen-
tinas e trav. Angustura). Tratar pelo fone:
229-5129 ou av. Gentil Bittencourt, 1840 -
Belém-PA.

Excelente moradia térrea
Vendo, no U 01 da BR 316, construído em

olvenario, lajeada, 230rrr, em terreno ds
11x40, tom gabinete, talo de estar, 02 suites

e 01 quorto, copa-cozinha dormorioi, lawrv
daria dep. pf 02 empregada!, completa, ba-
nheiro social, poço artesiano ri bomba d'águo,
armoriai embutidos e não embutidas, 02 va-

gol de garagem cobertos e pátio p/ estacio-
nomenlo interno p/ 03 carros e jardim. Trotar

pelai lonoi 224.8060 e 222-5683. 

incrível Área indus-
TRIAL — Arthur Bernardes
asfalto luz telefono ônibus
próx Cerpasa Soáp 100x480
escrit. pública 2 frentes área
cercada e livre incrível 300 mil
a vista lnf/2222507 C/537.

0008048

IVONE EMPREENDIMEN-
TO — Transfere casas no Conj
Tapajós com 1IA 2/4 e 3/4, mu-
rada gradeada e no Conj.
Castro Moura c/3/4, sala co-
pa/cozinha, com condomínio
fechado. Tratar fones
233.0068 233.3069- C/145-J
prestação NCzl5,00.

0008524

J. MARICÁ APTO —
Traansfere-se um com 2/4 sa-
cada dep. emp. e outros dep.
vilrif. carpete. Prest. 30,00,
transf. 10.000. Tralar Luiz Al-
maida 235.2244.

0007924

JARDIM MAGUARI —
Transferimos valor NCz
12.000,00 prestação NCz
12,00 desocupado rua princi-
pai c/c a 22 n-°75 Ioda refor-
mada telhado em colonial laje
pátio 3 dormitórios s/l suite
b/social copa-cozinha decora-
da t/em lajota lavanderia ga-
ragom p/2 veículos gradeada
murada. T/no local ou
2250979 C/382.

0007772

RIBEIRO BARBOSA ADV
IMÓVEIS—Vende excelente
terreno no Tenoné a 500m da
A. Montonogro, c/poço arte-
síanojuz. Igarapé, todo docu-
mentado,apenas NCz7. mil
t/fone 227-0487 C/1566.

5009112

RIBEIRO BARBOSA ADV
IMÓVEIS—Vende na Po. Jú-
lio Maria terreno med.
10,40xl02,50mts c/casa, 2/4,
sola, cozinha, wc, 2 pontos co-
meresais. Tratar p/fone
227-0487 Croci 1566.

5009121

ROSANA SATO VENDE
—Excelente casa quitada om
leoaracy 27.000,00 sala, 2
suites, coz, gar 5 carros, pátio,
a.serv. casa p/caseiro, quintal
murado gradeado. Valo muito
mais f/224-7825 c/1454.

5009370

ROSANA SATO VEN-
DE—Terreno med 30x22 ala-
meda ao lado do Motel ole o
ela próx Rod Augusto Monto-
negro rua pavimentada
c/água, luz na porta ônibus na
fronte, murado informações
224-7825 c/1454.

5009374

OUTEIRO—Vende-se bar e
restauranto, frento à praia do
Amor, terreno modindo
32x45m preço a combinar.
Tratar fone 224-6840

5008470

MOTIVO VIAGEM
—Vende-te terreno quitado
medino 10x45m com edifica-
ção em madeira de lei, com po-
ço, à 150m da praia do Amor
valor NCz4.500,00. Tratar
pelo fone 233-0004.

5008615

MOTIVO VIAGEM —Vendo
terreno atrás do colégio das ir-
mãs medino 10x30 quitado
com frente murada
NCzBOO.00. Trator pelo fono
233-0004.

5008616

OPORTUNIDADE DE OU-
RO—Vendo um terrono próx
o Conj. da Cohab medindo
18x29m pronto p/construir.
T/fone 2268718 C/1335.

5009266

OUTEIRO — Terreno sem
edificação, medindo 12x25,
ônibus e luz a poria. Infor-
mações p/fone 227.2671 Creci
1419.

0008220

OUTEIRO — Vende.se a Pass
São José em Itaiteuo torreno
arborizado de
15,00x140, OOmls servindo
p/sitio com igarapé nos fundos.
Tratar p/lel 227.0038 ou a
Trav. C Colombo 563 j/5 leoa-
raci Croci 1257

5009019

OUTEIRO — Venda dois lo-
les de lerreno de 10,00x25,00
mts cada, na Jardim das Suru-
rinas, próximo a praia. Trotar
p/fone 227.0038 Creci 1257.

5009023

PRATINHA — Cosa popular
madeira telha 1 compartimen-
to terreno 5x60 Rua Horta 535
passando 2° corrente/Base
NCz 700,00. Tratar C. Salles,
19 8,s/201 .
241.3418/231.0619. Creci
304,

0007945

RIBEIRO BARBOSA ADV
IMÓVEIS—Vende magnífica
casa na Tv.Cruzeiro,c/2
pav,amplo salão, 1 soleta,wc
social,2 dep.emp . copa-
coz,ároa serv.c/depósito,5/4
(2 sufles| terr. med. 16xl00m
80 mil f/227-0487

5009135

RIBEIRO BARBOSA ADV
IMÓVEIS—Vende casa c/2
pav. em construção, terreno
p r ó p r Í o
med.7x45mts,c/3/4,sala, cozi-
nha,wc. na Rva, St" Izabel
c/d ocu mont a ção, apenas
NCz9 mil. Tratar f/227-0487
Creci 1566

5009147

RIBEIRO BARBOSA ADV
IMÓVEIS—Vondo terrono no
Tapanã medindo 238.000m2
no todo ou em parles destaca-
das, excelente localozação em
fronte p/Conj. Cor.Farias. Tra-
tor f/227-0487 Creci 1566

5009156

RIBEIRO BARBOSA ADV
IMÓVEIS—Vendo na 7-°
rua,casa c/2 pav, 4/4, sala,
copa-coz, wc social, outra ca-
sa completa no quintal, a puna;
NCz 15 mil. Tratar peto fone
227-0487 Creci 1566

5009164

RIBEIRO BARBOSA ADV
IMÓVEIS—Vende casa na
Rod. Aug. Montenegro c/2
pav,4/4 (T suite), 2 wc social,
sala, copa-coz. hall, terra-
ço,quintal toda gradea-
da,apenas NCz20 mil. Tratar
p/l/227-0487 C/1566

5009175

RIBEIRO BARBOSA ADV
IMÓVEIS—Vende no Jardim
bom clima ótimas casas c/3/4,
sala, cozinha,dep.campl,gara-
gem,quintal,wc social, gradea-
da c/tolefone NCz 25 mil. Tra-
lar p/f/227-0487 Creci 1566

5009185

RIBEIRO BARBOSA ADV
IMÓVEIS —Vendo no
Conj.Tapajós excelonte casa
reformada,c/3/4,(l suite) sa-
la,wc social,cozinha, jor-
din,quinta,garagem,quin-
tal,garagem,gradoada,ape-
nas NCzlO mil,f/2270487
C/1566

5009198

ROD. ARTUR BERNARDES
VENDE-SE — Terreno na pis-
ta, plano, soco, 50x300 ou
100x300, desocupado, entre-
ga imediata, Aruan do Carmo,
tels: 241-4614/235-2858.
C/119.

0007596

ROD.TAPANA MURADO
33.000—Ds fronte p/pista
murado todo frutífero c/casas o
c/2 frentes, ótimo p/tudo. Só o
muro vale o valor Detalhes
229-3722 c/Orlando Pores
Genlil, 1602 Croci 735 '

0007944

ROSANA SATO VENDE
—2 terrenos Tapanã do 20x90
p/2.800,00 de 60x90
p/15.000,00 serv/p/micro om-
presas, galpão chácara resid.
fins comerciai*, ótimo local,
documentados f/224-7825
c/1454.

5009360

POR M'-"TIVO DE VIAGEM
—Vende-se om Icoaraci uma
i"na com 7 compartimentos em
aivanaria um ponto comercial
com 2 prosdocimo e um telefo-
ne fica na Rua Manoel Barata
n°l911 do mesmo lado da po-
daria Oriente Tratar na mesma
ou polo fone 227.1159.

5008978

INTERIOR
DO ESTADO

26.536 HECTARES
PALMITO/MADEIRA—Von-
do-se excelente área c/palmito
o diversos tipos de madeira no
município de Breves, totalmen-
te legalizado e com fácil aces-
so fluvial, Barbada, rarissima
oportunid Percentual Ltda tel
241-3730 R.Aristides Lobo
223C175J

5009456

AR EA DE 25.000HA —
Vende-se na Ilha do Marajó no
Município de Breves c/grande
manancial de madeira e palmi-
to toda documentada. Mais
detalhes p/fono: 223.7730
Creci 1612.

5009559

ÁREA DE 250 E 80HA —
Vendem-se sitas as Estradas de
Castanhal Curuçá
(NCzlOO.000,00) o a outra
n/estrada da Vigia a lOKm da
BR (NCz35.000,00) sendo
quo a l-atom 80 cabeças de ga-
do, curral, pasto, rio, e casas
de vaqueiros o a 2-ac/cosas,la-
go (1,5) ha currais, ostábulos,
poço artesiano, pasto o pocil-
ga. Mais del.p/fono 223.7730
Creci 1612.

5009522

ESTRADA DO MOSQUEI-
RO —Vendo terrenão,
med.50xl00, junto a pista,
desmaiado, ótimo p/chácara
ou sftío, p/apenas
NCz3.000,00 facilitado em 15
meses s/juros, tr/226-9920
c/Barbosa.

5009521

MARAPANIM KM-SO —
Vendo-se lOOha, sendo lOha
com milho o arroz, 5.000 mu-
das de urucum, possui 2 igara-
pés e 1 nasconte. Valor NCz
5.000,00. Tralar no horário
de 12:00 às 13:30 ou a partir
das 20:30hs, tratar com Adria-
no 222-4169. Aceito
proposta.

5009594

MOTIVO VIAGEM —Vendo
terreno atrás do colégio das ir-
mãs medino 10x30 quitado
com frente murada
NCz800,00. Tratar pelo fono
233-0004.

5009606

PROLAR TRANSFE-
RE—(Facilitado) espetacular
mansão em alameda transver-
sal à BR-316 ao lado da Sau-
dosa maloca c/salão social pi
3 amb, lavabo, 4/4 (2 suites,
sendo 1 master c/closot), b. so-
ciai, c. cozinha, lavanderia,
suíte serviçal, piscina, deck, so-
larium, área p/playground,
s.festas, q. esportes t/murada,
em laje, gradeada, etc. + de-
talhes na Prolar Tv 3 de Maio,
1619 f/229-8233 C/J-60. ¦

5009557

PROLAR VENDE — Torre-
não na BR-316 medindo
48x185 (9500m2 aprox.),
próximo aà Recapagem Lider,
e outro é transversal à BR-316
próximo à Saudosa Maloca
medindo 40x80 |3200m2] c/2
frentes. Detalhes na Prolar Tv.
3 de Maio, 1619 f/229-8233
C/J-60.

5009468

VASCONCELOS IMÓVEIS
— Vende excelente torreno na
BR-316 ótima localização seco
todo cercado medindo
125x550 Tralar f/226-5579
226-0950 C/1468

5008770

VENDE-SE I FAZENDOLA
EM PIRABAS — Sitio Ubuçu
a 2Km da pista do Salinas e no
asfalto do ramal de Pirabas,
100 ha todo cercado, casa de
caseiro, bastante plantação de
capim quicuia e igarapé poro-
ne cortando, documentação
om absoluta ordem. Tratar Dr.
Eduardo Lassance fono:
225.1413/241.3119.

0008017

VENDE-SE CASA EM SAU-
NAS — De frento p/praia do
Maçaríco 2 andares 2 quartos
1 sufte copa cozinha dep.om-

progada sacada em todos os

quartos garagem lavabo área

p/esportes Dr-°Suely 2245293
C/1450

0008194

VENDE-SE GRANDE TER-
RENO — Na pista da
BR-316, 100x500 c/galpão do
450m2, novo, local de onde
funcionava a Coleipa, docu-
mentado, entrega imediata.
Aruan do Carmo,
f/241-4614/235-2858. C/l 19.

0007597

SALINAS —VENDE-SE
—Na Praia do Atalaia a pou-
cos metros do mar e excelente
terreno de 15x30, no asfalto,
pronto p/construir.Aruan do
Carmo, f/2414614/2352858.
Em Salinas c/Paulista,
f/8231339. C/119

0007610

VENDE-SE TERRENO NA
BR-316 — Junto a Policia Ro-
doviária Federal, frente p/a
pista mede 40x85, de esquina
c/a entrada de Neópolis, do-
cumentação em obsolta ordem,
todo murado. Tratar Dr.
Eduardo Lassance fone:
225.1413/241.3119.

0008021

VENDE-SE TERRENO EM
BENFICA —Medindo
59x283mts. Tratar com Hélio
telefone 224-5616.

5008442

VENDE-SE UM PRÉDIO
COMERCIAL —Em Parago-
minas no melhor ponto da Ci-
dade com saldo ae estoque de
imóvois modindo 420m2 e um
galpão de depósito também na
área central. Tratar fono
224-2694 ou 729-1528.

5008608

VENDE-SE UM TERRENO
—Em Vigia,condominio cháco-
ra Novo Horizonte de
50x116. Tratar pelo fone
226-6833.

5008147

VENDE-SE UMA FAZEN-
DA —Em Castanhal a 02 kilo-
metros da cidade c/500 hecta-
res luz da Colpa poço artesia-
no c/água encanada 2 casas
de alvenaria 3 casas para
peão 1 curral c/2000m2 de
área toda desfocada c/12
mangas o 20 alqueires de ca-
pim praquearão 1 açude
c/1,50 de represa. Tratar pelo
fono 721-3677 horário comer-
ciai ou 721-1367.

5008461

VENDE-SE UMA ÓTIMA
CASA —Na Cidadã de Paro-
gominas com área construída
de 860m2 com 4 suílos com va-
randas individuais 3 salas 2
cozinhas 3 jardins de inverno 2
varandas sociais, toda com fi-
na arquitetura acabamnto em
ipó cedro mogno o mármore.
Tralar fone 224-2694 ou
729-1528.

5008628

VENDE-SE — Excelente ter-
reno em Ananindeua de frente
p/pista medindo 100x560 mts.
Valor NCz 85.000,00. Tratar
fone 222.6390 Croci 684.

0007956

VENDE-SE—Casa lerronos
c/plantas e árvores frutíferas
igarapé átimo clima distante
de Belém llOkm em estrada
asfaltada,várias opções sem
intermediário.Aceito proposto
e parcela.F/8411006 Ig-Açú-
Pa

0007203

VENDE-SE—Excelente terre-
no 40x40 BR-316, passando
trevo Mosqueiro próximo Pos-
to Fiscal Benevides próprio s(-
tio, comércio, 3.000,00. Tra-
tarC. Salles, 198, s/201 fones
241.3418/231.0619. Creci
304.

0007948

VIGIA TERRENÃO—Privilo-
giado 226x2300 vendo exce-
lente terreno a 3 KM antos da
Vigia de frente p/pista e fundos
p/um rio c/luz e telefone na
porta sorv p/plantação e cria-
ção de todo tipo proço
12.000,00 aceito carro no ne-
gócio Inf 228-0168 C/0343.

5009306

VILA DE CASA - MARITU-
BA—7 casas de alvenaria c/2
quartos, banheiro, cozinha,
área de serviço coletiva, co-
berta, c/telha de barro, c/poço
artes, e toda estrut. de sa-
neam. básico, no asfalto, ape-
nas NCz 12.000. T/235-3462,
Sr.Mauro. C/1333

0007835
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EMMETT MCGLOHN
222-1369

"Casa nova pelo preço de carro velhol"
Inovação no mercado construtor. '
Construímos lindas casas para fazenda,

cidade e balneário, através de tecnologia
norte-americana. Reserve já a sua casa para
as férias de julho.Exposição e vendasl

Av. Pedro Alvares Cabral, 2307 esq.
com Rodovia Arthur Bornardes.

Fone: 225-2080
A. R. GARCIA LTDA

FAZENDA NO MARAJÓ
Vondo c/700 ha, na cidade de Soure, com todos

requisitos p/exploração de turismo, dista 80 km de
BolAm-PA. via rodo-fluvial; aérea 20 min. (monomo-
tor), com lagos naturais, represas, pastagens, casa se-
de, totalmente cercada, gado bubalino, projeto de

psicultura iniciado. Aprovado p/Sudam. Frente para
Rod. Soure-Pesqueiro, c/energia elétrica. Informações
c/sr.Pedro Jr. Tol. (091) 226-7974 e 226-4946. Av. Du-

que de Coxias, 987. CEP. 66.240.

SITIO NO ASFALTO — A
100 motros da 8R-316, 

'em 
Be-

novides c/luz na frente casa do
madeira muitas fruteiras frento
murado alvenaria título defini-
tivo ótimo p/sua chácara
143x211 metros. T/fone
241-3116. C/13 Proço NCz
12.000,00

0008177

SlTIO VENDE-SE — Em Ma-
rituba, átimo c/clubes contém 2
piscinas, igarapé, quadra
p/esportes, área coberta c/ba-
nheiros e balcão, malocas o 3
casas sendo 2 de madeiras e 1
alvenaria. T/à R. Manoel Ba-
rala, 718 s/1404 1/2248377.
C/591.

0008130

SÓLIDOS EMP. —Vende «m
Marituba frente p/pisla próx.
posto Tropical exc. terreno
20,50mts por 54,00mts de fun-
dos. Melhores Inform tr/C.Co-
lombo 284 f/2270018
2271984 c/163-J.

5009012

SÓLIDOS EMP Vende na
BR-316 frente p/pista Ananin-
doua km 12 terrono c/40mts de
fronte por óOOmts de fundos.
Melhores inform. tr/C.Colombo
284 f/2270018 2271984
c/163-J

5009006

SÓLIDOS EMP.—Vende em
São Domingos do Capim exc.
fazendo com 3.000 ha. Melho-
res inform tr/C.Colombo 284
f/2270018 2271984 c/163-J

5009020

SÓLIDOS EMP Vende om
Tome Açu exc. fazenda com
3.000 ha sendo 700 ha de
posto. Melhores inform.
tr/C.Colombo 284 f/2270018
2271984 c/163-J

5009028

SÓLIDOS EMP Vende
240 ha om Castanhal 50% em-
pastado cercado 2 igarapés e
rio no limito documentação om
ordem tr/C.Colombo 284
f/2270018 2271984 c/163-J

5009033

SOURE VENDE-SE —Um
torreno em Soure c/l 1X55 mts
em frente ao Campo do Roa-
ção na l?Rua do bairro Novo
Tratar pelo Fone 231-2084.

5009234

VENDE-SE

NO ED. MANHATTAN
Primeira Loca-

ção com 03 quartos
(sendo 01 suíte), sa-
Ia de estar/jantar
com varanda, ba-
nheiro social, lava-
bo, copa-cozinha,
área de serviço,
dep. completa de
empregada, 2 va-
gas de garagem.
Tratar na PROSPE-
RIDADE, 3 de Maio
c/Gentil.
Fones:229.8329

229.8953.
Sábadoe Domingo

Fone: 241.2565
CRECI J-084

12J Região.

3.000 HECTARES NO MA-
HAJÔ — Vondo-so urgun!»
c/2.000 hoctaros do campos
naturais o 1.000 hoc do flores-
Ias c/madoiiu de lei + plan-
laçães, 3 lagos naturais, rios
em lodo oxlencuo, turrunoi ai-
to { nõo alaga)
NCzl20.000,00 aponas. Por-
centual Lida. f/241-3730 R.
Aristides Lobo, 223-lérrno
C/175-J

5009352

33 HA A 40 KM DE SALI-
NAS— Bastanto água na Boi-
ra do asfalto motivo viagem
Traiar com Assis Noto Escrita-
rio Assis Filho Pa Eutiquio
1021 225-3106 Croci 1235

0007995

ABAETETÜBA/MOJU —
Terreno o fazendas 110 hoc,
180 hec, 450 hec, 1.200 hoc
lares, beira do asfalto, com ox-
celente infro-estrutura, terras
tituladas. Tratar C. Salles,
198, s/201. Croci 304.

0007931

BARBADA SALINAS —Lo-
tos 15x30 apenas 10 prós-
taçÔes fixas 31,00 aproveito
faça um bom negócio tomos
poucos lotes solicite um corre-
lar. Vonda á Bornal do Couto
659 223-7627 C/425

5008397

BELÍSSIMO CASA EM
SOURE—Vendo c/fone mobi-
lia completa murada gradoo-
da lajotada jardim pátio gara-
gens 2salas 3quartos 2banh 1/
alvonaria torreno 22x55m
p/14mil TF2246784 Mafra
Adv & Imóvois

5008701

BENEVIDES VENDE-SE
CASA C/TEL — 4/4 s/2 suites.
3 sal. var, copa-coz, banh, à.
sorv. gar 2 car, lajotada, gra-
deada, mut, jardim o quintal
c/pomar, ter 12x50M à rua do
Delegacia, 332 preço a combi-
nar. Inl/c/prop. f/724.1274.

0007839

DENFICA VENDE-SE—Sitio
c/cosa me alvenaria sola 2/4
cozinha banheiro em torrono
mod 20x100 lodo irutiforo.
Aceito troca por veículo em
bom ostado outro torrono med
1500m2 em Ananíndoua
f/229-1209 C/1616.

5009222

BR 316 — Vondo terrono
frento pista med/42x30 próx.
Poi. Rod. Federal documonla-
do só NCz 7.000,00 outro
conj. Panorama XXI
med/24x3ó murado de e*qui-
na só NCz 12.000,00. T/Vilhs-
na C/52.

5009205

BR-316 PISTA — Terronão
ao lado da Ocrim, duas fron-
tes, 45ha sendo 140m de fron-
te p/BR-316, c/galpão, casa
de peão, cercada c/moirõos do
concreto, muita água, luz,
ideal p/haras ou exposição de
reprodutor. Aruan do Carmo.
Tels: 241-4614/235-2858.
C/119.

0007609

CASA FRENTE AO
MAR/ATALAIA —Vende-se
c/3/4, sala, dop. comp. ároa,
jardim, oxcelonto localização.
Extraordinária oportunidade).
Percentual ltda. f/241 -3730 R.
Aristides Lobo, 223-térreo
C/175-J

5009361

LINDA CASA
Vnnde-ie no Augijilo Montenegro,

panando oi 3 Coração», uma cata
tom 150 mi do área construída, con-
lendo: palio, Vala de estòr o jantar, juí-
to, 2 quartos, copa-coiinha, dop
completa do ompregodos, garagom,
lavanderia, jardim, poço artesiano.
Tudo isso om torreno do 700 m2 Fi-
nanciomonto C.E.F. Utiliza o seu
F.G.t.S. onlroga maio 89. Tratar no
224-5884 ou no Bocal.

TERRA — Aqui está a Fazen-
da que você quar comprar
1000ha do terra 500 ha do
pasto pronto, galpões, casas,
açude, cercada, documentada
150 mil Castanhal 2234937
C/1101.

5008574

TERRENÃO DE FRENTE
P/GR 316 — Silo Marituba,
120x200, próprio p/inúmeras
atividades empresariais, posto
de gasolina, clubes, área de
recreação, etc. Atendo tom-
bém aos Domingos. 226.6790.
Cr/593.

0008172

TERRENO 75X105M —
Semi-urbano cidade Poixo boi
com gaipão para 1000 pintos
água luz etc. Vondo NCz
5.000,00. Tralar Manoel Cos-
Ia Tv Dr. Moraes 780 Ap. 106.

0008532

TERRENO RURAL — Vendo-
se lOOOha, próx. de Capitão
Poço, excolente p/projoto de
agricultura o pecuária. Docu-
menlação em ordem. Tratar fo-
ne 224-7380.

0008449

TERRENOS BR-316-
15x55, 20x55, 10x48, todo.
do fronte para BR-316, om
área nobre da vila do Maritu-
ba. Trotar 235-3462, Sr.Mau-
ro. C/1333

0007821

TERRENOS NO MURUBI-
RA—temos, lindos terrenos a
350 m da praia perto de lindas
casas prox de energia elétrica
local privilegiado pronto
p/const mel 10x30 preço
1.500 em 3pgtos aproveito
2280163 C/343 no Mosq no
Murubira bar Furacão sábado
o domingo c Regi

5009318

TERRENOS PARA SÍTIOS
Na Belám-Mosqueiro St-a

Bárbara mede 25xx80x40m
parcialmente murado c/luz tri-
fásica o porta pronto p/cons-
truir proço 4.980,00 até 15
pgtos fixos. Negócios Imóveis
Lida f/2239184/2412719
C/J-021.

5009163

TERRENO—Salinas vende-se
os melhore, medindo 15x30m.
c/ruas abertas, l/arborizados,
muitas árvores frutíferas.
Aproveite, entrada o as prós-
lação fixas s/reajuste de
NCz25,00. Tr.diariamento, in-
ctusive sábado e domingos das
8 às 18h. F/231-5622, c/566

0006912

VASCONCELOS IMÓVEIS
Fazenda vendo om Benovi-

des excelente fazenda com
pasto, curral, plantações água
dentro lago para criação casa
grande casa-caseiro murada
cercado todos materiais etc.
T/226-5579 2260950 C/l 468

5008757

OPORTUNIDADE DE OU-
RO—Vendo uma área do
567ha a poucos Km Castanhal
c/2 nascentes 5000 pós de den-
de depásilo oscritório poço ar-
tesiano máquinas o equipo-
mentos T/fono 2233580
C/1335.

5009262

POR MOTIVO DE VIAGEM
—Vonde-se uma fazenda do
2000 Hectares, sendo 300 em
pastos igarapó permanente
mata virgem c/cedro arooíra
jatobá sucupira ipê etc. Preço
70.000 recobo parto do pg.
em carros falar c/Jarbas tol:
222-3011

0008393

PROMORADA — Vende Sa-
Hnópoiis casa térrea om cons-
trução c/varanda sala social
3/4 s/l suite copa-cozinha
área de serviço terreno de
40mts p/40mts do fundos
p/16.000,00.
V/f/225-0822/225-4959
C/J-143.

5009088

PROMORADA — Vendo
quitado todo lindo apto na
praia do Atalaia Ed Dunas de
Atalaia c/sala social 2 amplos
quartos 2 salas do banho
copa-cozinha dop. emp. o ga-
ragem prédio c/piscina play
s/festa preço 55.000.
V/f/225-0822/225-4959
C/J-143.

5009095

RIBEIRO BARBOSA ADV
IMÓVEIS—Vendo magnífica
fazendo em Mujú c/750 hecta-
res,40.000 pes de orucum fio-
rando,casa,gerador,pas-
Io,mata virgem do Rio acesso
fócil apenas NCz90 mil
i/f/227-0487 C/1566.

5009067

RIBEIRO BARBOSA ADV
IMÓVEIS—Vende em Salinas
caso c/2 pav, na av.Beira-mar
c/telefone, ar, 4/4, 2 salas, ter-
raço, dop. emp. garage, ape-
nas NCz60 mil. Tratar p/fone
227-0487 Creci 1566.

5009077

SALINAS CASA GRADEA-
DA — Mobiliado telefone ven-
do sala 4/4 s/2 suite copa-
cozinha área s/quintal 10x40
garagem p/20.000,00
T/2233542 Salinos sóbodo o
Domingo 8231132 C/734.

0007904

SALINAS JARDIM ATA-
LAIA — Vende-se terreno
próx. da casa do dep. Jorgo
Arbago, med. 30x90, água,
luz, asfalto o telefone ideal
p/grando empreendimento.
Aruan do Carmo,
f/241-4614/235-2858. C/119.

0007605

SALINAS TERRENO +
BARRACO —De alvenaria
320m2 c/luz água próx. cam-
po futebol só NCz 4.000,00.
Quitado documentado entroga
emediala Tr/14 de Março 655
ou 2252462 2249337 C/l 12J.

0008051

SITIO EM BENFI-
CA—C/120x220m c/casa pis-
cina casa caseiro curral 20
ovelhas poço artesiano campo
futebol árvores frutíferas preço
35mil cruz novos T/Primus Av
Nazaré 319 fonos 2240411
2236226 C/J 177

5009390

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. Piano do
pagamento om ató 60 meses.
Atendemos em qualquer parte
do Brasil exposição e vendas
Casema Ind de Com. Ltdo. Av.
Cons Furtado 1850. (ontre 14
de Março o Generalissimo Cre-
ci 1549.fono 222-5407

0004675

CASTANHAL—Vendo 03 ca-
sas em alvonaria no Centro c/
torreno de 17,55x45,OOm pro-
ço NCz 50000. Aceita.so pro-
posta m/detalhes fone
226-0691. Cl 1469.

5006Ó90

CHÁCARA - EST. DE MOS-
QUEIRO — C/tolofono,torrn-
no do 65x300,c/igarapó, po-
mar, aviário,matoca,poço
a ri. c/bomba,c/casa om
alv.avarandoda,salão,2 quar-
tos,banheiro social e de
serviço, copa-
cozinha,despensa,acab. lajota
o azulojo. T/235-3462,
Sr.Mauro. C/1333

0007841

CONFORTÁVEL CHÁCARA
NA PISTA — Px. Sta Izabol,
igarapé, piscina natural, quu-
ara de vôlei casa principal o de
caseiro área 110x357 mts
t/cercada, árvores frutíferas
6lc.V.NCz25.000,00 T/fone
231-6487 Croci 519.

5009355

DR.VIANNA — Corretor
ano/88 vende fazonda c/iga-
rapo 25ha 28cabeças s/13bo-
vinos/cavalo etc cercado casa
mobiliada estrada asfaltada
Peixe-boi Capanema 30mil
compre c/sogurança
F/2252118 C/1492

5008848

ESC. ADVOCACIA IZABE-
LENSE—Vonde terrono
c/50ha s/45ha d/dendê com
1000 pés maracujá 1000 pés
pimenta 100 pés limão casa ai-
venaria água c/nascente igara-
pé depósito beira pista.
T/r/7441276 Santa IzabolPa
C/Dra Edito C/1329

0006847

ESC. ADVOCACIA IZABE-
LENSE—Vondo torreno 20ha
na beira da pista todo corcado
documentado possuindo onor-
gia poço artesiano 1200 pés
maracujá limoal laranjal 5.000
pés açai 2 casas madeira.
Tr/f/7441276 Sta.lzabel-Pa
C/Dra.Edito C/1329 tomos ou-
tras opções

0006854

ESCSIROTHEAU CORRÊA
—Vendo fazenda em Curuçá
l.OOOho c/15 pastos do 50ho
pomar gado girolanda 100
matrizes 4 reprodutores projo-
to leitoiro p/600 matrizes ra-
nário de 1.000m2 c/laboraió-
rio criação de camarão o tucu-
naró casa sede de alvenaria
c/600m2 piscina 9x15 2lagoas
3igaropés nasconte na fazen-
da e luz própria domentos em
ordom fone 225.3880 C/231

5009399

ESCRITÓRIO D-OLIVEIRA
—Vende-se terreno em Maça-
pá frente a praia do Araxá,
115X330 c/uma casa do ma-
deira todo documentado. T/no
Ed. Rotary Conj 603 c/o Dr.
Ulisses D ' O I i v eir a
F/233-4414.

5009265

ESCRITÓRIO D-OLIVEIRA
—Vende-se torrono om Maritu-
ba frente a BR-316 27>90
c/uma casa de madeiro todo
cercado de arame farpodrv
T/no Ed. Rotary, Conj 603 c/c
Dr. Ulisses D'Oliveira
F/233.4414.

5009273
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IMÓVEIS
COMPRA

& VENDA:

INTERIOR
DO ESTADO

ESCRITÓRIO D-OUVEIR/V
—Vondo-so terreno no Cruza-
manto da BR-316 da Belém-
Braiilio 500X1000, caia do ai-
vonnria, uma pedreira etc.
T/no Ed. Rotary, Conj 603 c/o
Df. Ulistes D'Olivoira
F/233-4414.

5009281

ESCRITÓRIO D'OLIVEIRA
—Vondo-so prédio comercial à
Rua 24 de Outubro em santa-
rém/Pa, isrvindo p/qualquer
ramo de negocio. T/no Ed. Ro-
tary, Conj 603 c/o Dr. Ulisses
D'Oliv«ira F/233-4414.

500928°

EST VIGIA — Vende-so 150
ha c/galpão 10x50 casa caiei-
ro 3 igarapés luz Celpa subi-
tação 75kma parte cercada Tr.
av. Ceorá 21 1/228.0572
C/1576.

5009295

FAZENDA EM CASTA-
NHAL—C/93ha rede olólrica
100 cabeças gado estábulo
casa-sede casas empregados
piscina quadra esportes molho-
res detalhes na Primui Av Na-
zare 319 lonoi 2240411
2236226 Croci J-l 77

5009400

FAZENDAO A 280 — Kilo-
metro de Belém vendo c/5000
ha, c/2000 ha pasto cercada
c/divisões c/muita água c/sede
casas p/empregados curral
completo c/balança c/uma re-
zorva c/3000 ha de mata
c/madeira de lei c/gado melore
animais excelente localização
temos outras fazendas c/250
ha 700 ha temos bacias leitei-
ras próximo de Belém
T/2246182 C/540.

0007705

FAZENDAS FORMADAS
Em Peixe Boi o 4-°clima do

Brasil o melhor da região
c/250 ha 325 ha, formadas
c/sede cosas p/cm pregados
c/gado temos outras fazondas
c/75 ha 400 1000 ha 1.500 ha
900 Alq. ali 15.000 Alquires
nas melhores regiões temos ba-
cias leiteiras próx. Castanhal
1/2246182,2247228.

0007701

FRANCISCO NOGUEIRA
Marituba vende prédio c/9

comp servindo p/bancos lojas
supermercados p/15.000,00
Ananindeua terreno

1 3,40x130 est. da Providência
p/12.000,00 T/fono 224.8959
C/368.

5009411

HOTEL EM MARUDA —
Vende-se c/15 apt-'. todos
c/banheiros internas, bar, res-
taurante,todo equipado, mobí-
lia, construção e pintura nova,
avarandado, abastecimento
de água próprio, frente à
praia. Preço à combinar.
F/231.5622, creci 566.

0006915

INTERIOR VENDE-SE —
Excelente fazenda a 60Km de
Bolem c/770 Ha formada 64
cabeças de gado açudo 4 ca-
sas documentada luz
p/120.000,00. T/Boaventura
da Silva 1011 lei
2241700/2413383 C/1516.

0008372

IVONE EMPREENDIMEN-
TOS — Vende lotes em Ajuru-
teua medindo, 15x30mts a
lOOmts da praia. Tratar fones:
2330068, 2333069. Croci
145-J lot. Ajurutoua.

0008531

MANOEL LUIZ —Vende la-
zendo no Marajó montada se-
de porta barco próprio trato-
res poço 100 cabeças de gado
25 cavalos pista de pouso cer-
cada etc barbada 180000 Ma-
noel Barata 718 s/808
í/2226225 C/440

5009089

MANOEL LUIZ —Vende Ho-
tel em Marudá do frente p/o
mar em terreno de 15x36 lodo
equipado móveis e utencilios
novos 15 apartamentos c/ba-
nheiso interno restaurante bar
etc. 36.000.F/2226525 C/440

5009119

MARITUBA ÁREA NOBRE
— C/igarapé, medindo 72m
de frente e 212 de comprimen-
to, fundos margeando o igara-
pé, no asfalto, a 200m da
BR-316. Tratar 235-3462,
Sr.Mauro. C/1333

0007823

MARITUBA — Vende um ter-
reno c/igarapé mil metros da
BR 316 medindo 56x98 todo
documentado preço NCz
5.000,00. Tr/Gontil Cj Santa
M-°loja D3 Gonçalves. C/430.

0007645

MARUDA TERRENO
10X30 — Vendo próximo a
praia, venha junto aos turistas
conhecer esta rara bola/a pa-
raense, e adquira já o seu lote
10x30 por apenas 12 ptos de
25mil fixa sem reajuste. Trotar
com Sr Ortega peto fone
227-2872 c/343.

5007983

MOTEL KISSI ME/ALTARI-
RA —4.000m2 total 1200m2
constuido posta de aeroporto
24 apt-0cama redonda espelho
teto circuito int. esc. de Tv. Fri-
gobar ar cond. caixa d'àgua
completo estufa 3m2/5mil vol
apt-°geréncia fossa 60m2 subs-
tituíção 45KVA cozinha po-
rão. Percentual Ltda.
f/241-3730 R. Aristides lobo,
223-térrooC/175-J

5009337

NEGOCIA-SE UMA SER-
RARIA —Localizada no Vila
tpixuna, a margem da BR-010
com excelentes istalações, gal-
pão de 750m2 numa área de
14500m2 motivo da ven-
da.mudança para do Sul. Tra-
tar lone 224-2694 ou
729-1528.

5008607

''SALINAS

FINANCIADO"—Vende-so
terrenos medindo 15x30m.
Bem localizados. Pre-
ço: 10x38,00. Prestações lixas
você começa pagar fim de
Maio de 89. T/c/J.Maria
F/233-3965 e 233-2676
C/1297. Aproveite.

0008192

200 HA DE PASTO — Em
575 h em Santarém Novo,
muito água acesso fácil Tratar
com Assis Neto Escritório Assis
Filho Podre Eutíquio 1021
2253106 Creci 1235

0007990

"APARTAMENTOS EM
SALINAS"—Vende-se loca-
llzados na praia do Atalaia
c/1,2 ou 3 quartos, garagem,
dep. comp. empregada, eleva-
dor, sacado, piscina. T/c/J.Ma-
ria, 1/233-3965 o 233-2676.
C/1297.

0008181

JÜRDNAS
COMERCIO E RESIDÊNCIA
— Vende-se Av. Roberto Ca-
melier, loja c/300m2 altos c/6
dormitórios, sendo 3 suflês,
terreno ao lado c/6x30m lota-
Üzando 17,50x30mi. Fone
224-7380. Creci 466.

0008447

JURUNAS — Vende-se casa
em madeira, terreno cercado,
Passagem Santo Antônio,
próx. Apinagés. Tel.
222.1256 Cr. 796.

0007005

JURUNAS — Vende-se um
lindo terreno na rua Tamoios n°
240, com 70 mts de fundos,
murado e piso cimentado com
uma casa na parle dos fundos.
Valor NCz 40.000,00 Tralar
com Antônio fone 224-3903
ou no mesmo

0008638

JURUNAS —Transfiro aptos
c/2 e 3/4 c/armários embutidos
prestação baixa ótima locali-
zação c/conforto e segurança
Contatos p/2237446 ou Ma-
noel Barata 47 s/101 preços
de 18000,00 a 20.000,00 cre-
ci 100

5006597

MANOEL LUIZ —Vonde óti-
ma casa 2 pavtmentot alvena-
ria e madeira pátoo sala 2/4
banheiro interno copa-cozinha
quintal murado na Roberto Ca-
melier pass.Cabo Leão
próx.lato 5.000 F/2226525
C/440

5009110

MANOEL LUIZ —Vende os-
petacutar galpão 12x76 com-
pleto estacionamento pronto
p/qualquer ramo de negócio
no centro nervoso da Roberto
Camelier no Jurunas barabdo
130000.F/2226525 C/440

5009125

OPORTUNIDADE DE OU-
RO — Vendo uma casa em ai-
venaria na Poriquis, próx. a
Roberto Camelier. C/sala, 2
quartos, copa/cozinha, otc.
T/lono 2233580 C/1335.

5009246

TRANSFERE-SE — Apto no
Residencial Aldeia do Rádio.
Tratar pelo fone 241 -2827 An-
tônio Henrique Franco
Ferreira.

5007850

VENDE-SE PONTO CO-
MERCIAL—Localizado na
Estrada Nova "Bar Frazão",
ao lado supermercado Nicinha
c/ap.do son 3x1, 2 estufas gr.,
2 prosdó' nos gr., 5 mesas
c/20 cadeiras, mosa do bilhar
(comp.),etc... Documentação
e*-» ordem. T/fone
2!_4258/2410570.C/453

0007604

VENDE-SE UM TERRENO
— Medindo 8,20 de frente por
65,40 de fundo com uma casa
de madeira no mesmo sito a
Rua Osvaldo de Caldas Brito
próx. a Praça Amazonas.
Tr/Gentil Cj Santa M-°loja D3.
C/430.

0007646

VENDE-SE — Casa de alve-
naria na Trav. de Breves 1248
entre Mundurucus e Pariquis
volor 8.000,00. Tralar
228-0159 das 12:00 às 14:00
e das 19:00 òs 20:00 Loonar-
do. Não perca está
oportunidade.

5008891

VENDE-SE — Uma casa de
alvenaria alto e baixo com 6
compartimentos sendo 2 quar-
tos em cima e banheiro interno
na Trav. Bom Jardim entre Pa-
riquis e Caripunas 1310 preço
8.000,00.

5008157

TRANSFIRO BELÍSSIMO
APTO — C/SAIA 3/4 wc so-
ciai cozinha área de serviço to-
do c/osquadrias e decorado
V/NCz 20.000,00 F/2246863
Senador lemos 1094 C/1594.
Aceito proposta.

0008133

VENDO VÁRIOS TERRE-
NOS BARATO—Mundu-
rucus de eiq. 7x18/50-
Av Rob.CamelIar
6x30-Av.José
Bonlfáclo-c/l .500m2
prédio c/telefone ponto
com. residência no asfal-
to preço barbada
M*l.lnf.fon/2232256
C/485

5008838

PROLAR TRANSF — Úlimo
apt-°no Conj. Resid. Aldeia do
Rádio c/sla estar/jantar c/es-
tante em mogno, arca, corti-
nas, 2 quartos c/armário em-
butido em mogno sendo 1
c/mobilia, portas trabalhadas,
paredes revestidas, portão em
grade, b. social c/armários,
box, garagem etc... Tratar na
Prolar Tv. 3 de maio, 1619
1/229-8233 C/J-60.

5009535

ALUOO CASA TIPO APT»
— Na Av. Dalva, ônibus à
porta no 2?pov. salão 2 amb.
3 suites s 2 c/arm. mogno, am-

pia cop-coz arm.mogno, quin-
tal acimenlado I.forrada lajo-
toda e esq.alumínio
NCz350,O0 chaves c/Eliano
lone 231-6487 Creci 519.

5009366

APARTAMENTO DE LU-
XO—Totalmente modificado
gar salão 3/4 s/l suite dop
comp emp todo c/armários no
Res Tavares Bastos transf
33.000,00 pago 10 anos presl
8,00 Tratar Segunda Feira
2412913 C1474

0007867

APARTAMENTO QUITA-
DO E DESOCUPADO —
Vendo no conjunto Costa e Sil-
va na Almirante Barroso, com
dois quartos, de esquina, gra-
doado, esquadrias do alumi-
nio. Tratar fone 225-0664 cm-
ci 1536.

0007855

BELÉM EMP. —Quilada
c/3/4 sala copa cozinha ta-

queada forrada gradeada mu-
rada 15x25 Ioda gramada ga-
ragem pátio só NCz
15.000,00 ocello FGTS. Tr/14
de Março 665 ou 225-2462.

0008004

CASA QUITADA E DESO-
CUPADA — Vende-se uma
casa no Conj. da Conab, Glo-
ba I, Nova Marambaia, com

pátio, sala de estar, trôs quar-
tos, copa-cozinha, área para
garagem, gradoada e mura-
da. Ótima localização, entre-
ga imediata. Tratar pelo fone
231-4994.

0008630

CASA TODA REFORMADA
GRADEADA — Transfere-se
no Conjunto da Cohab gleba 2
perto do tudo garagem salas
4/4 suite copa-coz quintal otc
15 mil T/Daniel Almeida Du-
que 311 allos 1/2267703 q/h
C/783.

0007910

CJ AUGUSTO MONTENE-
GRO—Transferimos desocu-

pado garagem sala 2 dormitó- t
rios b/social área de serviço te-
mos apt? de 1 dormitório. Tra-
tor 1/2250979 ou 2411821 9
de Janeiro 1179 Creci 382 ou
bloco 6/207

0007774

CONJ. PANORAMA XXI
— Transfere-se na quadra 14
caso 12 por NCz 13.000,00
16 anos pagos gradeada con-
tem pátio saio 2 quartos (um
suite} dependência de ompre-
gado cozinha 3 banheiros 3
tanques churrasqueira casa de
dog garagom arvores frutife-
ras área de lazor. Tratar na
mesma ou 2315187 Dr.Carlos
Figueirodo. Obs. entrega
imediata.

0006480

CONJ. SATÉLITE — Caso
alv. bem loc. rua p/esq. pátio
sala 2/4 c/coz. banh. for/grad.
mur. ent. pi'car + ponto com.
ao lado p/de tudo ônibus a

porta Tr/só 9.000,00.
T/1/229-5826 c/Frazão.
C/202.

0007696

VENDO PRÉDIO C PONTO
COMERCIAL—Telelone oca-
bamento 1-° salão p/loja escril
wc altos pátio sacada salão 2
amb 2 suites c coz lavanderia
terrace preço barato Melhores
inf Sr Machado fn 223.2256
C/485

5009784

MARAMBAIA
5 SUITES PISCINA —Chur-
rasqueíra área lazer frente p/2
Rua s asfalto telefone garagom
murada gradeada salão copa
e cozinha d.c.e. fino acaba-
mento s6 160 mil 2252462
2249337.

0008019

S SUITES PISCINA CHUR-
RASQUEÍRA —Área lazer
frente p/2 Rua s asfalto telefo-
ne garagem murada gradea-
da salão copa e cozinha d.c.e
fino acabamento só 160. mil
2252462 2249337.

5009045

8x21 NA RAUL SOA-
RES—Em frente ao Conj,da
Cohab. Vendo ótimo terreno
volor NCz 6.500,00 documen-
tado ônibus na porta Rua as-
faltada loc.excolente.T/Vilhe-
na 2265489 vendemos e alu-
gamos c/rapidez C/52

5009219

CONJ .PANORAMA
XXI—Transf.casa documenta-
do de trás quartos (1 su(te) to-
da lajotada murada gradeada
forrada ele. Prestação 6,00 va-
lor 8.000 Tratar domingo pela
manhã ou qualquer dia fone
2243095 C491

0007988

CONJUNTO MENDARA I
— Vende-so casa precisando
de reparos, c/salas oslar e jan-
tor, 1/suEte 5/quartos, 3/salos
de banho, cozinha, sacado,
entrada lateral e garagem. Te-
lef. 222-5615. C/272.

5009087

CONJUNTO
TAPAJÓS—Transfero-se ca-
sa com 3/4 cozinha, banheiro
social, grando quintal, gara-
gem, toda gradeada, murado,
lajotada, forrada com lambril,

grande área de serviço, exce-
lento localização prestação
atual 17.00. Tratar com o pro-
prielário lone 227-1700 ou
227-1445. Com Armando ou
Rua Acapulco n~"10.

5008638

DR VIANNA—Trabalhador
incansável vende casa alvena-
ria 138m2 gradeada lajota

pátio 2 salas 2/4 banheiro co-

pa/cozinha a.serviço quintal P.
Eduardo Angelim 6 mil compre
c/segurança f/22521 18
C/1492

0008320

ELMESCANY-IMÔVEIS —
Vendo quitada uma casa total-
mente pronta com 3 ats lajota-
da e vitrificoda toda torrada e
gradeada p/NCz 12.000,00.
Tralar Tv. leão XIII n-° 37
1/223-3589/241-3089.
C/129J.

0007967

ESCRITÓRIO DE IMÓVEIS
— Transfere no Conj. Geraldo
Palmeira casa c/pátio sala 3/4
copa-coz. b. social semi-
murada do esquina gradeada
lajotada p. permanente. T/Q.
27 C/6 e 7. C/1532.

5009250

EXCELENTE KIT-NET TÉR-
REO — T/gradeado o sintoca-
da no Res.A.Monto Negro, sa-
Ia de visita 1 suite ampla, cozi-
nha a.de serviço
NCz3.000,00
prest.NCz77,00 T/c/Eliana fo-
ne 2316487 creci 519.

5009378

LÚCIO REIS—Vonde aptos
Ed.Guanabara em lançamento
com prestações mensais de
NCz 253,52 com garagem sa-
Ia 1 suíto cozinha localização:
BR-316 Rua João de Alencar
tf/2254404 C/J63 atendemos
8 òs 19

5007422

TRANSFIRO BONITA CA-
SA — No Conj. Maguary
T.murada garagom p/3 carros
caixa d'agua c/sala 2/4 cozi-
nhu wc social l/gradeada
V/NCz6.500,00 prest.
NCz7,00 F/2246863 Senador
temos 1094 C/1594.

0008123

TRANSFIRO CASA COM
FONE — Conj.Pedro A.Ca-
bral jardim sala 3/4 wc cozi-
nha á.serviço ótima localiza-

ção 16 anos pagos prest.atual
NCz4,50 Valor 10 mil CZ no-
vos Tr.Com Andrí f/2296385
2295046 C/1489

5009315

VASCONCELOS IMÓVEIS
Vende cata no Conj. Benja-

min Sodré c/sola 2/4 copa-
cozinha banheiro social área
serviço quintal murada e gra-
deada proco NC/6.000, mil
lone 226 5579 226-0950 croci
139

5008748

VASCONCELOS IMÓVEIS
Modicy II vondo casa quita-

da, com 2/4 sala copa-cozinha
banheiro gradeada desocupa-
da na rua Mosqueiro Tratar
226-5579 226-0950 C/1468

5008762

RIBEIRO BARBOSA ADV
IMÓVEIS—Vende excelente
cata na marambaÍa,c/3/4(2
suftesJ,copa-
coz,dop,emp.área,gara-
go,jardim c/linda piscina,t/la-
jotada,ótima localização,apo-
n a s 3 0 m i I
negóciaveis.f/2270487

5009105

TERRENAO
32X60M-CIDIVERSAS CA-
SAS—Vende no Centro Co-
mercial do Bonguf c/3casas de
alvenaria e 1 prédio comercial
na esquina da Rua Botam p/50
mil TF2246784 Mafra Advo-
cacia & Imóveis Creci 1501

5008677

TERRENO DE 100x120
—A beira do asfalto c/2
galpões est. metálica escritório
energia trí-fásico cercado
água plano e seco só NCz
130.000, estudo proposta
2252462 2249337.

0008033

TRANSF CASA—De 3/4 son-
do 1 suite no conj Tapajós for-
rada com lambris janei. em es-
qud de alum gradeada pátio
lajotado cozinha azulejada
portas trab em mógna gara-
gem 14 mil Trai. F/2297147
C/1355

0008347

TRANSFERE-SE DOIS LO-
TES—Na Augusto Montone-
gro 10x50 cada faltam 4 pres-
loções 500,00 cada. Tratar
Rua 13 de Maio 453 Sala 106
F/2239881. Creci 11-12-°
região.

0008043

RESIDENCIAL MAGA-
I.HÁES BARATA—Apt-% sala
c/sacada com 3/4 2 banheiros
copa-cozinha área de serviço
garagem poupança parcelada
ótima localização na Maram-
baia om fase de acabamento
ótimo investimento.Vendas
construtoras Ivan Danin, 16 de
Novembro, 528 c/Triunvirato
1/3 1/225-0728 das 8 òs 18 hs
e canteiro de obras
f/231-2706 diariamento.
C/329.

0003063

RESIDENCIAL TAVARES
BASTOS — Transfere-se ex-
celente apartamento todo ro-
formado primeiro andar, lado
nasconte frente para praça,
com garagem, sola, 3 quartos
sendo uma suite com armários
embutidos banheiro social
copa-cozinha com armários,
área de serviço, dependência
completa de empregada pres-
tação NCz8,00. Tralar
231.6878 C/1654.

0007335

RIBEIRO BARBOSA ADV
IMÓVEIS—Vendo na Ma-
rambaia ótima casa, c/3/4, sa-
Ia, copa-coz, wc, pátio dep.
emp. área serv, garago,quita-
da. apenas NCz20 mil. Tratar
p/fone 227-0487 C/1566.

5009082

MEDICI II VENDEMOS —
Quitada rua Portei de esquina
garagem 2 carros suite 2 quar-
tos preço NCz 15.000,00 Fo-
nos 2239727 e 2226062 Croci
606

5009030

MENDARA I —Vende-so ou
troca-se por carro, casa para
grandes famílias, no conjunto
Mondara 1 contendo garagem,
salas de estar e jantar, 6 quar-
tos sendo 1 sufte, 3 salas de
banho, amplo terraço nos altos
encontrando-se a mesma em
reforma. Tratar 231-0546
aceita-se propostas.

5008785

PANORAMA XXI—Transfi-
ro casa c/4 quartos s/1 suflê,
grande copa cozinha quintal
pátio e garagem cobertos e em
lajotas muro alto no frente
c/grades quadra 22 C/15 pres-
tação atual Ncz 10,00 (dez
cruzados novos) frente p/nas-
cento.Tratar fones 2228493 e
2244741.

0008355

VENDE-SE UM TERRENO
—Por motivo de viagem, me-
dlndo .I.OOOinl! localizada
Rua Etparartto n-16-. Maram-
baia ao lado dos Miclonarlos
próximo a P. Alvares Cabral.
Tratar com Sr. Luiz, fone
231-5704.

5008620
VINDE-SE — Casa alvenaria
c/pátio 2 talas 3/4 copa-coz
t/banho quintal forrada lajota-
da rua asfaltada próx ônibus
feira etc. S6 NCz9.500,00
T/Manoel 

'Barala 
368 s/7

1/2412913 s feira C/1474

0007877
VENDO — Vários catai nos
Conjuntos Módici, Mondara,
Euclides Figueredo e Pedro Al-
vares Cabral. Traniforênciai e

quitadas. Tratar no Conj Medi-
ci II Rua Ananindeua n-°44 et-
quina com a Rua da Mata fone
231-4627 com M6rio.

5008876

MARAMBAIA TRANSFERE
— Apartamento garage 2/4
novo Cj. Villa Del Rey av. Pe-
dro A.Cabral frente Costa e
Sliva 8 mil prestação 94 cruza-
dos T/lmobiliaria Nosso Lar
1/231-3398 c/578 Farias .

5008676

MARAMBAIA — Transferín-
cia NCzl5.000,00, valor da
prestação NCz35,00, apto
com 3 quartos, com sala es-
tar/jantar, dois banheiros, am-
pia cozinha, lajotado, porteiro
eletrônico e garagem. Trotar
hoje 226.9214.

0008469

MARAMBAIA — Vondo.se
na Av.Dalva residência altos o
baixo moit 2 casas anexa no-
vos c/garage quartos tuite lu-
do por 60 mil T/Imóbiliaria
Nosso Lar Av. Pedro A.Cabral
c/Av.Dalva f/23 1 -3398
C/578.

5008687

MARAMBAIA —Transfiro
ótimo apto c/sala ampla 2/4
sociais c/armários banheiro so-
ciai dep completa de emprega-
da garagem todo lajotado
c/preslação de 17,00 Inf
p/2237646 ou Manoel Barala
47 s/101 c/100

5006578

MARCO
PROLAR VENDE — BoKssi-
mo bnangalow tárreo na Lo-
mas px. Alte. Barroso c/3 suí-
tes c/armários, gabinete c/es-
tantos, lavabo, salão p/3
amb., j. inverno, cozinha c/ar-
mários, dep. comp. emp., la-
vandería, t/gradeada, laje,

jardim, garagem, etc... Tratar
na Prolar Tv 3 de Maio, 1619
1/229-8233 C/J-60.

5009485

PROLAR VENDE — (Quita-
do) 2 apt-'. no Ed. dos Açaís
(Duque próx. Estrela) c/1 suíte,
sala estar social, cozinha, ban.
social, bn. empregada, á .
serv., garagem, armários em-
butidot e box nos banheiros.
Detalhes na Prolar Tv 3 do
Maio, 1619 f/229-8233
C/J-60.

5009495

PROLAR VENDE — Terre-
não na Alte. Barroso px. ao
Entroncamento medindo
18,00x80,00, c/prédio pi es-
critório de 150m2, depósito
c/600m2 e área livre pavímen-
tada. Detalhes na Prolar Tv 3
de Maio, 1619 f/229-8233
C/J-60.

5009541

PROLAR VENDE — Banga-
low de 2 pav. na Angustura
px. Duque d 4/4 (1 suíte), ar-
mários, salão social em t/corri-
da, lavabo, j.inverno, s.jantar,
c.cozinha, lavanderia, dep.
comp. empregada, quintal ar-
borizado, garagem p/vários
carros, etc. (estilo colonial) etc.
Melhores detalhei na Prolar Tv
3 de Maio, 1619 f/229-8233
C/J-60.

5009574

URUBATAN D'OLIVEI-
RA—Vende exc aplo no Ed
Reno c/sl de estar/jantar 3/4
ban social e de emp copa-coz
a/serv e gar salão de festa
churrasqueira á/recreação
cob/decoberta etc Inf Av Anis
de Vassconcelos 488
1/2413222 C/J-42

5009458
1 SUITE + 2/4—1-° locação
piscina jardim inverno murada
sala de estar e visita copa cozi-
nha tábua corrida 180m2 for-
rada em angelin 1 "quilada de-
socupada 80 mil 2252462
2249337

0008046

APARTAMENTO QUITA-
DO E DESOCUPADO —
Vendo no conjunto Costa e Sil-
va, na ALmírante Barroso, com
dois quartos, do etquina, gra-
deado, esquadrias de alumí-
nio. Tratar lone 225.0664 Cre-
ci 1536.

0007852

CASA C/PISCINA —Alto

padrão vende-se loc. Trav
Mauriti p/25 de Setembro
c/pátios, jardins, garagens,
campo fui. o voley armários
gabinete, vários cômodos
T/José Vieira F/222-5801
224-0517 R/Bernal do Couto
659 c/Romualdo Seixas C/053

5009184

APARTAMENTO — Transle-
rôncia Cons. Re. Casa do Pro-
fessor, bloco A, apto 801 na
Almte. Barroso c/Lomas, can-
tém sala, copa-cozinha, três
quartos, banheiro social e de
serviço e garagem. Tratar Dr.
Eduardo Lastance fone
225.1413 241.3119.

0008013

PONTO COMERCIAL E RE-
SIDÊNCIAL — Tavares Bas-
tos 3 salões prédio anexo c/9
compartimentos caixa d'água
etc. Bom p/qualquer tipo de
negócio ótimo preço. Tratar se-
gunda a sábado dos 8 às 18Hs
p/F/225.0728 não porca tem-
po C/329

0007819

FUNCIONÁRIO TRANSFE-
RIDO—Passa sua casa 2

3uartos 
sala jantar completo e

esocupada no Conjunto Ben-
jamin Sodré rua Araguari
T/rua Muracujuba 14 mesmo
Conj aceito carro na transa ou
proposta Roberto

5009632

VENDE-SE ÓTIMA CASA
—Com sala 2 ambientes 3/4
tendo 2 suítes, cozinha, ba-
nheiros decorados, garagem,
terrace, acabamento magno e
mármores, dez linhas de ôni-
bus, quitada e documentada.
Por NCz 13.000 aceita-se car-
ro. Tratar Av. Tavares Bastos
71 ao lado do IN PS fone
231-3918 e 241-3929.

5009604

VENDE-SE —Um apartamen-
to no conjunto Costa e Silva,
todo transformado quitado,
documentoção em ordem, mo-
tívo de viagem, não aceitamos
intermediário, valor
NCz30.000,00. Tralar no con-
junto Costa e Silva Av. C 190
A.

5009785

VENDO BEM LOCALIZA-
DO — Ponto comercial c/retí-
dAncia amplo salão banheiro
(parto térrea), ampla sala, 3
suíte c/guarda-roupas embuti-
dot em mogno, copa-cozinha
c/armários om mogno.
Ncz60.000,00. T3Tv. Manoel
Evaristo, 427 f/224.9898 Cre-
ci 440.

0007653

BELÍSSIMA RESIDEN-
CIA—Próx ao aoroporto ven-
de c/divertas o amplas depen-
dAncia! do fino acabamento
garagem 2salat 3quartos
(ltuíte) quintal etc p/25 mil
TF2246784 Malra Advocacia
& Imóveis C/1501

50087B6

CASA NA DUQUE DE CA-
XIAS — Na Vila Rosa entra
Chaco e Curuzu c/sala, 3/4,
coz.banheiro, quintal, Preço
NCz 3.000,00, toda em ma-
dniru de lei. Tr/Conj. Tropical
WE 3 C/10 f/2352492
C/1650.

0008325

CASA TÉRREA CONFOR-
TAVEL — Vende-te perto da
Almirante Barroto garagem
salas 4/4 banheiro copa-
cozinha murado valor
27.000,00. Trotar Daniol Al-
meida Duque 311 altos
f/2267703 q/h. C/783.

0007901

APARTAMENTO <-' Vende-
se no Conj. Costa e Silva, Av.
Almte. Barroso, ótima locali-
zação, Av. A bloco 30 apto.
C, contém sala, 2 quartos,
copa-cozinha banheiro. Tratar
Dr. Eduardo Lassance fone:
225.1413/241.3119.

0008022

APTO 214 TRANSF.
5.980,00 — Entrega 04 me-
ses fin. CEF 3869 OTNs na
Timbó próx. P.Miranda 15 an-
dares c/garagem use FGTS no
financiamento. Vendas Nego-
cios Imóveis Ltda
f/2239184/2412719 C/J-021.

5009111

APTO 314 NA MAURITI-
MARCO — Prédio 17 anda-
res churrasqueira si festas ma-
loca socada garagem poupan-
ça 10 OTNs p/mês CEF 4200
OTNs pequono sinal. Nego-
cios Imóveis Ltda
2239184/2412719 C/J-021

5009157

APTO ED MALIBU— Vende-
se quitado c/sala 2/4 cozinha 2
banheirot pintado o desocupa-
do preço 37.000,00. Tratar
pelo 1/2260814 226-8668
com o senhor Isaís.

5008954

APTO TRANSFIRO — No
Marco poupança quitada NCz
8.975,00 c/3/4 sala bh social
cozinha a serv bh emp ar de
frente aceito carro no negócio
urgente Tr f/2270018 o
2271984 C/l 63-J.

0008258

ÃpfTçl 4 SUITES —Salão 3
amb copa cozinha d.c.e.
320m2 garagem ant. parabó-
líca g. gerador sauna piscina
play graund mogno fino aca-
bamento. Facílitadisiimo
2252462 2249337. 112J

0008025

EXCELENTE TERRENO —
Vendemot no "Condomínio

Djalma Cardoso", na Almlran-
le Barroso, ao lado do DER,
medindo 10x21 mi. Preço:
NCz 12.000,00. Informações
corretor Gilberto Danin, Croci
97. Telefones 235-4029 o
224-3743. Inclusive aos
domingos.

0008537

ATENÇÃO PROPRIETÁ-
RIOS—De Imóveis precisa-
mos c/urgAncia de aptos e ca-
sas transferencias e quitados
perímetros de 1 °do Dozombro
Almirante Barroso Tavares
Bastos lemos díentet ligue
2237646 c/100

5006612

ATENÇÃO VENDO — Os
melhores terrenos no centro de
Belém 30x50, 40x60, 17x 104,
28x90,26x80,24x40, 16x78,
21x80 local B. Campot, Uma-
rizal, Nazaré, S. Braz, Mar-
co. lnf/224.7683. C/076.

0007659

BAR LANCHONETE MEU
CANTINHO—Vende o Apt."
c/acettóriot em geral ótimo lo-
cal ótimo movimento d bar sa-
lão dança e churrascaria na
A.Barroso c/Júlio Cézar
p/30mil TF2246784 Mafra
Adv & Imóveis

5008794

CASA/ALV — Vendo na An-
gustura, 2 pavtos, 2/4, 1/suíte,
pátio, garagem, excelente ca-
sa. T/Levi, R. 28 de Set. 269,
s/407. F/224-B120 de 2-" a 6-°.
C/1121.

000B059

CH AO E TETO — Vendo Pon-
Io Comercial c/resídAncia nos
altos c/3 qtos e mais depon-
dèncias na Dr.Froilas esquina
c/a entrada da Ceosa. Tralar
Gentil 508 f/222-5044
C/161-J.

5008063

CHÃO E TETO—Vende casa
recentemente construída
1-'locução em pleno Marco em
terreno de 8x30 alameda cal-
ma em rua asfaltado c/gara-
gom jardim tala em tábua e ar-
botia la"abo tala intuma lajo-
lado c/jardim inverno 3 quar-
tos s/l suíte c/visita p/peq. pis-
cina de 2x3 dep comp emp
área serviço copa cozinha etc.
toda acabada pintada entrega
imediata Inf. Gonlil 508
F/2225044 Croci-J-161.

5008049

CHÃO E TETO—Vende pré-
dia comercial c/apto nos altos
de 1-"terrena de 20x50 em pie-
na Dr. Freitas px. Alm Barroso
Apto c/3 qts s/1 suíte demais
dependências área comercial
c/loja bh depósito local p/cami-
nhão etc. Inf Gentil 508
F/2225044 Creci 161 J.

5008056

COMPRAMOS URGENTE
— Casas terrenos ou apt-*.
bairros S. Brás Marco Nazaré
B.Campos Umarizal outros ve-
nha conversar conosco sem
compromisso T/Vilhena Gv. Jo-
sé Malcher 2735 F/2265489
C/52.

5009212

CONJ. COSTA E
SILVA—Apl-° de frenlo Al-
te. Barroso
transi.p/NCzl7.000,00
prest.NCz7,00 c/sala de estar
3 dormit.sala de banho social
comp. copa
coz.dep/emp/comp. T/Av Ge-
norallssimo 468 f/2200995
C/1149

0007826

DR VIANNA—Atendo a do-
midlio vonde casa alvenaria 2
pav.gradeada lajotada azule-
jos pátio 2 salas 3quartos ba-
nheiro copa/coz a.serviço c/lav
quintal V.lnhouma perto Barão
Triunfo 14mil f/2252118

0008310

DR VIANNA—Corretor do
ano 86 transfere ap.novo en-
trega este mês na Mauriti perto
Ain Barroso e,alumínio lajota
tala 3 quartos banheiro cop
a.serviço d.empreg 40mil com-
pre c/sogurança 1/2252118

0008317

DR VIANNA—Dedica-
cão/organização transf.ap no-
vo na Mauriti perto A.Barroso
e alumínio carpete garagem
sala 2 quartos 2 banheiros
copa-cozinha a serviço 1 8 mil
compre c/tolal segurança
2252118 C/1492

0008329

DR VIANNA—Trabalhador
incansável transf ap Alm Bar-
roso perto Lomas pintado ga-
ragem sala 4 sacadas 2 quar-
tos banheiro copa/cozinha
área de serviço dep.emprega-
da 17mil veja vídeo tel
2252118 C/1492

0008327

DR.VIANNA — Corretor
ano/88 transf ap novíssimo na
Marques Ed Vila Lobos gara-
gem sala 2quartot banheiro
copa/cozinha área sorviço
esq.aluminia 8mil F/2252118
C/1492 veja video
inc.domíngo

5008831

DR.VIANNA—Corretor
ano/88 trantfere ap gradeado
e alumínio a.embutido sala
2quartos 2banheÍros copa/co-
zinha serviço l"do Dezembro
perto Lomas 15mil veja video
compre c/segurança
F/2252118 C/1492

5008879

ED. ALMIRANTE BARRO-
SO — Vendemos apto térreo
de frente sala 3 dormitório!
copa-cozinha banheiro de em-
pregada pintado lajotado gra- .
deado. Tratar 9 de Janeiro
1179 lones 2250979 ou
2411821. Creci 382

0007779

ED. FRENTE AO BOSQUE
Sala 3/4 suíto garagem dce

em construção poupça facilita-
da área total 187,37m2 cha-
vet fín pelo SHF. Vendas Ne-
góciot Imóveis Ltda Rua João
B a I b y 7 2 5
1/2239184/2412719 C/J21.

5009138

ESC SIROTHEAU CORRÊA
Vende terrenos 30x50 e

26x60 px Pça Bat Campos,
Castelo 25x90, 3 do Maio
30x70, Marco 28x70 40x50 e
28x90 px Av Alio Barroso
T/Rua Carlot Gomos n-°30 fone
225.3980 C/231.

5009420

ESC. VALENTE DO COUTO
—Vende uma cata na Enéat
Pinheiro c/sala, lavabo, 2/4, •
cozinha, lavanderia, banhei-
ro, quintal, caixa d'agua c/te-
lefone. Inf. 241-4111. Creci
015-J

0008169

ESCSIROTHEAU CORRÊA
—Transferência ótimo Apto na
Av Alte Barroso Ed Cata do
Prafettor c/s ain 3/4 bh tocial
cozinha ár.sorviço bh empre-
gada garage privativa p/16
mil Inlormações T/225-3980
C/231.

5009412

ESCSIROTHEAU CORRÊA
—Vende linda cata térrea
c/piteina rocem construída na
Auguttura px.Duque recuada
jardim pátio garagem talo
c/lovobo etlar Íntimo jardim de
inverno 3/4(s/l suíte) bhso-
cialcp coz dep emp.lavanderia
etc acabamento de luxo
T/R.Carlos Gomes 30
f/225-3980 C/231.

5009423

FONTOURA CORRETA-
OEM —Vendo na Vilela Ala-
meda São João cosa de 2 pav
c/pátio sala varanda cop-coz
bh.social 2/4 quintal murada
gradeadad exc. localização
25.000,00 Detalhes
F/225.4363. C/575.

5009096

LÚCIO REIS—Vonde ap-
tos.Ed.Guanabara em lança-
mento c/preslaçõos monsais de
NCz253,52 c/garagem sala 1
suíte cozinha localização: BR
316 Rua João de Alencar Inf.
ll 2254404 C/J63 atendemos 8
às 19

5007400

LÚCIO REIS—Vende terreno
em Tenoné por somente NCz
150.000,00 Rod Augusto
Montenegro com 200m front o
500m fundot com 3 frentes (es-
quina) pronto receber cons-
truçõet (seco e alto)
¦1/2254404 C/J63

500740*

LÚCIO REIS—Vonde exce-
lente cata térrea (luxo) cons-
(ruída em terreno de 18x58
valor NCz 270.000,00 jardim
garagem salão 3 suítes sala do
estudos ótima copa cozinha
piscina (armários) etc
Tf/2254404 C/J63

5007413

MARCO VENDE-SE — Casa
alvenaria com pátio garagem
para 3 carros 3/4 sendo 1 suite
sala para 2 ambientes á.venti-
loção copa-cozinha grande
entrada lateral Inf e chaves fc
ne 2243744 C/1667

0007023

MARCO — Vondo-so um ter-
reno na Alferes Costa excelen-
te localização medindo 40x30
todo legalizado valor NCz
30.000,00. Tr/Gentil Cj Sanla
M-°loja D3. C/430.

0007650

MARCO —Transfiro 2 aptos
podendo ser transformado em
1 c/2 salas 4/4 copa-cozinha 2
vagas de garagem valor de
transferencia 25.000,00 pres-
tação 70,00 cada um desocu-
pado chaves p/2237646 creci
100

5006618

MARCO—Atenção p/molivo
de viagem vendo estilo banga-
lô c/jardim sala copa-cozinha
área de serviço 2/4 sociais ba-
nheiro social área de veentila-
ção p/apenas 20.000,00 Inf.
p/2237646 ou M.Barata 47
C100

5006571

MELO S PICANÇO —
Transforo-se exc. apto. saio 2
ambientes 2 quartos sala ba-
nho copa-cozinha área serviço
garagem NCz 8.000,00. Tr.
Domingos Marreiros 1345
f/2250810 C/9917.

0008029

MELO & PICANÇO —
Transfere-se poupança de 1
apto. sala estar/jantar varan-
da 3 dormitórios sala banho
copa-cozinha área serviço ba-
nheiro empregada garagem
entrega Dezembro/89. NCz
10.000. T/D.Marreiros 1345
1/2250810 C/9917.

0008031

OPORTUNIDADE DE OU-
RO — Venda uma ótima casa
em alvenaria a 100 metros da
Alm Barroso c/l suite 1 quarto
sala de estar/jantar terrace te-
lefone quintal etc T/fone
2233580 C/1335.

5009232

OPORTUNIDADE DE OU-
RO — Vendo uma casa em
alv. em frente ao Lauro Sodré
c/3 quartos, sala de estar/jan-
tar, cozinha, pátio, banheiro
etc. T/fone 2233580 C/1335.

5009243

OPORTUNIDADE DE OU-
RO — Vendo uma casa em
alv. em plona 1 ^Dezembro c/2
quartos, dep. completa de em-
pregada, sala de estar/jantar,
cozinha, quintal, gradeada
etc. T/fone 2233580 C/1335.

5009249

ÓTIMO AP NO ED GLAÚ-
CIA FONSECA—Transfere
pintado lajotado osquadria:
alumínio garagem sala 3quar-
tos(liuíte) copa-coz e banhei-
roí decorado! área serviço
p/25mil TF2246784 Mafra
Adv & Imóveis C/1501

5008783

POUPANÇA QUITADA
11.980,00 — Facilito apto
3/4 no Marco sala copa-
cozinha garagem fin CEF 4500
OTNs use FGTS entrega 12
meset aceito veículo/consórcio.
Negócios Imóveis Ltda
2239184/2412719 C/J21.

5009132

PROMORADA — Transfere
no Ed. Guaruba Mauriti sala
locial 3/4 s/banho copa-
cozinha wc empregada área
de sorviço 18.000,00.
V/f/225-0822/225-4959
C/J-143.

5009083

RESIDENCIAL MAGA-
LHAES BARATA—Apt-S sala
c/sacado com 3/4 2 banheiros
copa-cozinha área de serviço
garagem poupança parcelada
ótima localização na Maram-
baia em fase de acabamento
ótimo investimento.Vendas
construtoras Ivan Danin, 16 de
Novembro, 528 c/Triunvirato
Ü3 1/225-0728 das 8 às 18 hs
e canteiro de obras
f/231-2706 diariamente.
C/329.

0008064

ROSANA SATO VENDE
—Caia quitada documentada
na Lomas Valentina

p/16.000,00 c/sala 2 qt-\ coz,
bh social, gar p/3 carros, med
7x9,00 mts próx. Almte Barro-
so, estudamos propostas
f/224-7825 c/1454

5009393

SENSACIONAL OPORTU-
NIDADE— No Marco. 2 ca.
sai na Vila Avelino caiai 4 e 5
lomente 7.000 T/Trav. Enéas
Pinheiro 2375.

0007467

SINAL 2.900,00 — Entrega
Sei. 89 ap. c/l ou 2/4 pres-
laçôei fixas o único em Belém
nestot condiçõet restam pou-
cas unidades vendas direto
223.8539 inclusive sábado o
domingo C/847.

0007837

VENDO BANGALÔ NA
HUMAITÁ—Passagem Leo-
nor 77 entre A! Barroso e 1 -°de
Dezembro terreno 6x70 mis
c/garage p/3 carros sala 2 va-
randas 3 quartos quintal otc
NCz 80 mil Tratar no local
c/corretor de plantão ou d.Dir-
co C/558

5008536

TERRENAO 20X60M COM
GALPÃO—Vendo ólima lo-
calização Av T Bastot murado
plano teco c/galpão escritório
Ideal p/odificação do prédio
condomínio etc p/83 mil
TF2246784 Mafra Advocacia
& Imóveis

5008790

TERRENAO DE 10.000M2
NA BR-316—Vende na lado
do Bradesco e logo após o
Viaduto Coquoiro medindo
50x20m todo murado plano e
soco pronto para grandot pro-
jolos/odiliccsções p/400mil Io.

gallzado F2246784 Malra
Adv oMmáveis C/1501

5008683

TERRENO 6x30 — Vendo-
mot próprio Patt Lauro Mar-
tins entrando pela Mauriti
pronto para construir * NCz
2.200,00. Tratar 9 de Janeiro
1179 lonos 2250979 ou
2411821. Croci 382.

0007784

TERRENO C ESCRITURA
7X2S MTS—Vondo-so p
NCz 11.000,00 na pista exce-
lente localização contendo ca-
sa em madoíra lei Informações
P. Miranda Casa 2 altos ai sab
dom F/233-4327 C/517.

5008869

TERRENO CHACO MED
4X30 — Contendo ponto co-
mercial bar mercearia excelen-
te localização preço NCz
4.000,00. Melhores infor-
maçõet Al. Primavera Cata n-°
2 F/233-4327 C/517.

5008866

TERRENO NO CONDOMl-
NIO ITORORÔ—Vondo em
ótimo local catas de alto pa-
drão medindo 9x22m legali-
zado ponto p/construir na Es-
trada da Ceasa próx Embrapa
p/8mil TF2246784 Mafra Ad-
vocacia & tmóveit

5008782

TRANSFERE-SE AP-
TO—Poupança quitada 3/4
copa-ezoínha garagem ba-
nheiro social e empregada so-
Ia c/sacada financiamento CEF
4500 OTNs ent em Dez/89 fica
na Pirajá próx ao Cazzazum
T/2232490 2298387

0008275

TRANSFERE-SE CASA —
Na Av. Alie Barroso Al. Elá-
dio Lima n?24. Tratar na Av.
Dr. Freitas Pass. Quarubas
278 Sacramenta todo* os dias
à noite.

0007921

TRANSFIRO POUPANÇA
QUITADA — Na Pirajá om
const. apto sala sacada 3/4 bh
social a sorv copa/coz e gar
p/NCz 10.000,00 Tr/proprio-
lário f/2271919 C/163-J.

0008255

TROCA-SEIVENDE-
SE— 1 1 .000,00 casa
c/5x20M/torrono c/6x30Mts
alvenaria/madeira c/pátio 2
talai 3/4 coz 2 banh e piso em
lajotas contendo fundos 1 ca-
sa/madeira c/4 compart TimbÓ
3388A Marco F/2262837

0007601

URUBATAN D'OLIVEIRA
Aluga-se apto na Mauriti

Ed. Luciene c/sala 2 quartos
copa cozinha b. empreg. área
serviço e garagem preço NCz
350,00. T/Assis Vasc. 488.
T/2413222 C/J 42.

5009346

URUBATAN D'OLIVEIRA
Transfere-se apto Ed. Ville

Ana Nery c/sacoda sala 2 qtos
copa cozi/ma b. empreg. área
de serv.' e ' 

garagem preço
18 000,00. T/Assis Vasconc.
488. T/2413222 C/J 42.

5009354

URUBATAN D'OLIVEIRA
Vende-se apto quitado no

Ed. Tapanã próx. a Alm. Bar-
roso c/sola ampla 2 quartos
dep. empreg. garagem etc.
Preço NCz 40.000,00. T/Assis
Vasconc. 488. T/2413222 C/J
42.

5009359

VENDE-SE APTO TER-
REO — Quitado NCz
9.800,00 Av. Almto Barroso
esquina Mauiriti com 2 quar-
toi, copa, sala-jantar, 2 ba-
nheiroí, todo gradeado e ter-
reno em Outeiro med 10x25m
por NCz 1000,00 T/226.5030

0008296

VENDE-SE CASA DE ALVE-
NARIA—Térrea na Al.Barro-
so gar 3 carros salão 4/4 suites
copa e coz ampla c/armários
área de serviço servindo res ou
p/grandes empresas
p/85.000,00 Tratar S.Feira
2412913 C174

0007880

VENDE-SE UMA CASA —
De 3 compartimentos com pon-
to comercial na Travessa Tim-
bó esquina com passagem
Acatauassú n°103 bairro Mar-
co no valor NCz 1.500,00.
Tratar Sr. Nazaré na mesma.

0008411

VENDE-SE — Casa Ps. Elvira

Íirx. 
Col Lauro Sodré pátio sa-

o quarto coz. terreno próprio
6x43 T. 231-4Í98 /
226-8702.

5009035

VENDE-SE — Moderna e no-
va casa c/jardim, garagem,
páteo, 2 si, 2/4(sutte), si ba-
nho, copa, lavanderia e área
serviço. TOda gradeada.
V/32.000,00. T/32.000,00
T/222.0848 C/279.

0007619

VENDE-SE—Ótima casa qui-
tada de alvenaria próx a 1-°de
Dezembro c/gar pátio 2/4 bh
c/box copa coz entrada de
serv gradeada forrada lajota-
da quintal documentos em dias
v 28.000,00 T/f/2414467
C/1703

0008466

VOCÊ QUE MORA EM AP-
TO—E doteja Ir p/uma man-
tãolA Chão o Teto rosolve já já
o teu problemalEla tem uma

prontinha em plona Mauriti om
lerreno 24x70 c/piscina sala

jogos hoito canil dop comp
emp indop p/hospodos c/tl es-
lar 2 qtos o bh se, a casa c/3
suítes amplas s/ L master c/clo-
ted e gabinete o todat c/armá-
riot embulidot jardim Inverno
lavabo toda gradeada mura-
da 3 nivelt otc. Maioret infor-
maçães Gonlil 508 F/2225044
Crecl-J-161

5008068

WALL STREET — Compro já
teu consultório ou escritório
pagando 24 moses use FGTS
estacionamento gabinete tala
etpero copa banhoiro om cont-
trução na 9 de Janeiro. Infor-
moção 229-6364. C/1393.

0007176

MATINHA
VENDE-SE UMA CASA
—De madeira altos e baíxot
telefono quitado Trv 3 de Maio
76 próx.a Marquot o 2 terro-
nos práprios NCz 1.500,00
cada o uma pequena cata do
NCz2.000,00. A Iralar
p/1/241-2425. Milton.

5009764

VENDE-SE UMA CA-
SA—De madeira altos e bai-
xos lolofono quitado Trv 3 de
Maio 76 px.a Marques e 2 ter-
ronos práprios NCz 1.500,00
cada e 1 pequena casa de
NCz2.000,00.A tralar
p/f/241-2425. Milton.

5009770

MOSQUEIRO
APTO NO FAROL — Transfi-
ro um de 1 quarto por apenas
NCz 11,500,00. Prestação
atual NCz 16,00. Aceito pro-
postas envolvendo carro ou te-
lefone comercial. Tralar com o
proprietário 229-3236.

0006642

VENDO 1 CASA — Moder-
na 3/4 sendo 1 suile sala c/Ia-
vabo garagem p/3 carros 1/4
emp. lavanderia quintal, toda
lajotada lago documentada
Tv. Lomas frente Mesbla
65.000,00 233-4288 creci
1031.

5008966

VENDO APARTAMENTO
—Com dois quartos dividido
em tros quartot atualizado ver
no bloco 09 Apt-°001 entreda
d.Conjunto Império Amazõni-
co bairro Marco fone 2315264
Januário recados

500B629
VENDO NA ALMIRANTE
BARROSO —Ed. Maira prá-
ximo a Humaitá apartamento
quitado de frente com dois
quartos,sendo 1 com armário
em mogno, sala, dois ambien-
tes, reversivol para um quarto,
copa cozinha, área do serviço
dependAncia completa, tralar
com o oropríotário fone
226.4469'.

5007535

VENDO — Várias casas nos
Conjuntos Mediei, Mendara,
Euclides Figueredo e Pedro Al-
vares Cabral. Transferências e
quitadai. Tratar no Conj Medi-
ci II Rua Ananindeua n-°44 es-
quina com a Rua da Mato fone
231-4627 com Mário.

5008878

CASA EM S. FRANCISCO
—Vendo mista em amplo torre-
no documentada c/potto sala
2/4 copa-cozinha e sala de ba-
nho NCz 27.000,00 inf Beira
Mar Murubira Bar Casa Velha
f/771-1536 ou 229-9046
c/668.

5008990

CASA NOVA MURUBIRA
—Vendo c/ótimo acabamento
bem localizado piso em lajotas
c/pálio salão 3/4 s/1 suite cop-
pcoz s/banho NCz 20.000,00
Inf Beira Mar Murubira Bar
Casa Velha f/7711536
2299046 C/668 .

0008284

CASA NOVA NO C VIRA-
DO — Vendo bom acabamen-
to piso lajotas próximo asfalto
murado pátio garagem 2/4 s
banho copa-cz NCz
13.000,00 Inl Beira Murubira
Bar Casa Velha 1/7711536
2299046 C/668.

0008287

CASA NOVA NO C VIRA-
DO—Vendo excelente locali-
zação perto praia acab 1 "mu-

rada pátio garagem sala 3/4
s/l suile NCz 232.000,00 use
seu FGTS Inf Beira Murubira
Bar Casa Velha f/7711536
2299046 C/668

0008290

CASA NOVA NO MURU-
BIRA — Vendo bem localiza-
da acabamento 1 "murada 

pá-
tio sala 2/4 copa-cozinha 1 ba-
nho NCz 17.000,00 use seu
FGTs inf Beira Mar Murubira
Bar Casa Velha 1/7711536
2299046 C/668.

0008291

CASA NOVA NO MURU-
BIRA —Vendo c/otimo acaba-
mento murada avarandado
garagem salão 3/4 s/1 suife
copa cozinha s/banho NCz
40.000,00 use s/FGTS Inf Boi-
ra Mar Murubira Bar Caia Ve-
lha f/771-1536 ou 229-9046
c/668.

5009014

CASA PRÓX. 2S0M DA
PRAIA — No Porto Artur,
c/varanda garage entrada la-
tarai sala 3 q. t/l tuíte wc coz.
área. 21.500,00 Facilito. Em
conttruçãb, entrego pronta em
45 dias ou vendo no estado
p/13.500,00 á visla. T/na
Praia do Chapéu Virado, na
Barraca K.Tispero de 10 a
14h. C/541

0007782

CASA PRÓXIMO A 16
—Vendo frente a Celpo aca-
bamento 1-° gradeada murada
avarandada 3/4 s/l suite ar-
mario embutido cop-coz NCz
25.000,00 Inl Beira Mar Mu-
rubira Bar Casa Velha
f/771-1536 ou 229-9046
c/668.

5009001

CASAS PRÉ FABRICADAS
—NCz294.00 por mês lemos
14 modelos do 42.00m2 a
320.00m2 confeccionadas em
pranchas de madeira nobre de
4,5cm de espessura. Plano de
pagamento em alé 60 meses.
Atendemos em qualquer parte
do Brasil Exposição e vendas
Casema Ind de Com. Ltda. Av.
Cons Furtado 1850. (entre 14
de Março e Generalissimo Cre-
ci 1549.(one 222-5407

0005521

CASAS PRÉ-FABRICADAS
— A partir de 4.000,00 sinal

t 3 fixas. Em madeira c/ba-
nhoiro de alvenaria, coberta
do telhas, forrada em lambri.
Prcnta p/morar, entrego om 60
dias. Construímos também em
alveiaria e alternativa. Inf.
Rua Gaspar Viana, 187, sala
"E' lone: 2410318. Creci
1004.

0008134

COND SANTA TERE-
ZA—Terreno na praia do Ari-
ramba compre um lote de
17x20 a 50 mts da praia por
apenos 7xNCzl 35,00 +
8xNCz 185,00 + o sinal apro-
veite que são poucos lotes
plantão de vendas na Beira
Mar do Ariramba domingos e
feriados ou fone 2315752
C/J 166

0008315

EDIFÍCIO MURICI — Vendo
pronta entrega pertinho praia
acab 1-° sacada 2/4 2 banhei-
ros cop-coz estacionamento
aceitamos FGTS Pare direto tnf
Beira Mar Murubira Bar Casa
Velha f/7711536 2299046
C/668

0008280

ESCRITÓRIO D-OLIVEIRA
—Vende-se terreno no lotea-
monto Park Olinda,
Carananduba- Mosqueiro mo-
dindo 10X26 T/no Ed. Rotary,
Conj 603 c/o Dr. Ulissos D'Oli-
veira F/233-4414.

5009321

ESCRITÓRIO D'OLIVEIRA
—Vende-se terrenos em Mos-
queira Praia de S. Francisco,
na Pista medindo 12,20x40 e
12,28x59,50 T/no Ed. Rotary,
Conj 603 c/o Dr. Ulisses D'Oli-
veira F/233-4414.

5009333

FRANCISCO NOGUEIRA
IMÓVEIS—Tem p/vonda ter-
reno bairro do aeroporto Cha-

peu virado 12x60 p/2.500,00
facllit outro em Genipauba
mod. B5x62 p/800,00 o em
Sla Barbada um terreno
18x46 c/casa do madaira á
100 mis da rod do esq

p/NCz 1.500,00 T/r/Joflo Al-
Iredo 70 s/401 1/2248959
c/368

5009414

KIT-NET NO FAROL —
Trontfiro uma urgente, por mo-
tivo de viagem, localizada na J
Praia do Farol, em prédio com

piscina, eslacionámento pró-
prio, 2 elevadores, guarita
com vigias dia e noile, quadra'
de volol etc. Prestação atual
16,26. Documentação om or*
dem, T r a n s f • r 6 n c i a
10.500,00. Tratar direto com
o proprietário. Fone
220-0047.

0006645

MANOEL LUIZ —Vende be-
lissima ilha na baia do Sol Ca-
ramujal 450 ha de beloza o
conforto cata arvores fruteiros
medoira elc.Barboda 25.000.
F/2226225 C/440 seu imável
em boat mãos.

5009065

MANOEL LUIZ —Vende ter-
reno no Jardim Equatorial
próx.praia do Ariramba me-
dindo 12x36 pronto p/cons-
truir 1.500.T/Rua Manoel Ba-
rala 718 s/808 1/2226225
C/440

5009102

MANOEL LUIZ —Vende ler-
reno no loteamento São Fran-
cisco próx.da pría medindo
12x25 pronto para construir
1.000 T/Rda Manoel Barato
718 s/808 F/2226225 C/440

5009141

MOSQUEIRO LINDA CA-
SA TÉRREA—Vende-se
facilita-se estilo colonial varan-
dada ga 

'¦g. 
palio salas 3/4

suites cjpa-coz. quintal
12x20m faltando pequeno
acab. V/15 mil T/Daniel Almei-
da f/2267703 C/783

0007903

MOSQUEIRO TERRENO
CHAPÉU VIRADO—Vende-
se med 10x40 documentlogo
entrando na Av das Manguei-
ras perto do Hotel do Russo e
Praia Chapéu Virado
1.000,00 T/Daniel Almeida
Duque 311 altos 2267703
C/763

0007930

MOSQUEIRO VENDE-SE
— Lote de 10x40 na vila nova
em Mosqueiro (Ariramba) per-
to do grupo escolar por ape-
nas NCz2.600,00 a vista, fa-
lar c/Marcelo ou Shirley
223.7254 C/403.

0007755

MOSQUEIRO VILA —
Praia do Areião próximo da

praia pronto p/construir c/õni-
bus luz tel água na porta local

privilegiado pequeno sinal + 8
prettações tratar Hamilton
Correia f/2311910 C/508 21-°
Reg

0007269

MOSQUEIRO — Terreno de
12x60, estrada do DMER, Ca-
rananduba, um lado murado,
próximo casa Dr. Cortez, Bar-
ros Barreto, NCz 2.000,00.
Tratar C. Salles, 198,s/201lo-
nes 231.0619/241.3418. Cre-
CÍ304

0007939

MOSQUEIRO — Vondo lote
de 12x30,00 mts na qudro U
do loteamento do Russo em
Mosqueiro quitado. Tratar
p/fone 227.0038 ou a trrav.
Cristóvão Colombo 563 s/3
Icoaraci Creci 1257.

5009029

MOSQUEIRO—Vendo exce-
lento casa no Farol c/telefone
garagem p/2 carros sala 2/4
sociais c/armários banheiro
copa-cozinha c/armários quin-
tal grande gradeada telada a
lOOm da praia chaves
2237646 c/100

5006558

OPORTUNIDADE ÚNICA
Terreno 21x76, em plena

vila. Preço fora de série: 3 mil
cruzados novos. Atendo tam-
bém aos Domingas. 226.6790.
C/593. „ ,

0008160

ORLANDO PERES IMÓ-
VEIS — Tenho terrenos no
Mosqueiro p/vender. Plantão
sábado e domingo antes da
placa da Coca-cola q.vai ao
Chápeu Virado até às 12 hs
preço de 700 a 2.500, om Bo-
lém 229-3722 73

0007940

PRAIA MURUBIRA — Ven- 
'

do lindo iute, 15x37m docu-
montado, a 300 mts da melhor
praia do Mosqueiro. T/Dr. Le-
vi, R. 28 de Setembro, 269,
s/407. F/224.8120 de 2-°a 6-°.
C/1121.

0007361

PRAIA SAO FRANCISCO
Terreno 48x31 metroí a 50

metros da praia atraz da caia
do Dr. Barbalho c/luz e água
na frente vendo documentado
NCz 14.000,00. Tratar fone
241-3116. Creci 13.

0008166

TERRENAO DE FRENTE
PIO MAR — 22x130m, par-
cialmente murado, c/visão total
doVnar. Sito entre Ariramba e
Chapou Virado. 44.000,00.
C/2 frentes. T/na Praia do Cha-
péu Virado, na Barraca K-
Tispero c/Gil de 10 a 14hf/Gil
C/541

0007788

TERRENO 20x30M BEM
SITUADO — De frente p/o
asfalto, juntinho à Praça de
Carananduba. ônibus Belém-
Mosqueiro e interno pastando
na frente do terreno. Perto de
mercado, praias etc.
1.700,00. T/na Praia do Cha-
péu Vi.ado, nq Barraca K-

'Tispero c/Gil de 10 a 14h ou
2244070 semana C/541

0007785

TERRENO PRÓX. 300M
DA PRAIA — No Porto Ar-
tur, de fronte p/o asfalto,
1.800,00. 7x80m. Plano, sê-
co. Luz água telefone comer-
cio, tudo porto. T/na Praia do
Chapéu Virado, na Barraca
K.Tispero, de 10 a 14h ou
2244070 c/Gil C541

0007778

TERRENOS BARATOS —
Vendo no bairro do Murubira
28x48m asfalto por 2.500,
12x28m 700,00 24x27m
1.000, no Vila Nova Ariram-
ba de esq 12x40 c/luz por
1.600, tenho ò 500m da praia
do Murubira 10x22 Vendas
antes da Placa Coca-cola q.vai
oo Chapéu Virado c/Orlando
Pores 2293722 735

0007938

TERRENOS NA BAIA DO
SOL—Vendo excelentes tyer-
renot na prio mait bonita do
Mosqueiro terrenos prox a
prata pronto p/const met
12x30 você paga 20 prest de
25,00 fixos melhores Inf
228-0168 C/0343

5009293
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& TENDA:

MOSQUEIRO
TERRENO—C/asfalto na
frente do esquina, luz, água,
tolefone, no Chapou Virado
mod. 12,50x47ms próx. a»

praias vi NCz 5.000,00 açoito

proposta Tratar c/Sr Brandão
ou Osmarino polo f/233188G
C/1665

0007969

VENDE-SE OU TROCA-SE
—Por veículos, torro no locali-
zado om Mosqueiro com
5.220.000m2 |522ha|. titulo
definitivo e escritura. Tralar dí-
rolamonle com propriolário
Conj.Jardim Ananindoua-
Quadra L casa 113- Proço m2
NCzO.01.

0007933

VENDE-SE OU TROCA-
SE— Por linha telefônica um
excelonte terreno na ilho do
Mosqueiro no Chapou Virado
c/30x18mts. Tratar a Rua Ca-
moto, n-°267 Cidade Velha ou

pelo fono nf*222-5065.
5004734

VENDE-SE TERRENO — No
Ariramba com 30.000M2 pró-
ximo praia excelente p/lotear
lodo documentado. 223.7115
C/205 (torço feira)

0007763

VENDE-SE UM TERRE-
NO—No Mosquoiro lodo do-
cumontado e quitado tamanho
20mts p/30mts próx.ao Muru-
bira v/NCz 600,00 p/mot.do
viagem 224.4622 romol 205
falar c/Claudio Macedo a par-
tir de segunda-feira.

0007483

VENDE-SE UMA BONITA
CASA—No Cj Guarabi na
Tranicoquoiro contondo sala 2
qts Iodos vilríficodos sala do

jantar copa o cozinha lajotada
lavabo área do serviço piscina
toda em azulejo caixa d'água
e quintal com área lateral mu-
rada garagem p/2 carros Tra-
tar polo fono 2315752 C/166J

0008322

VENDE-SE UMA CASA
—Pátio sala 1 sufto 2 quartos
banheiro social copo cozi-
nha,jardim,quintal, preço oca-
sião Tv. Com. Alfredo Solano
n-248 Bairro Ariramba. Tratar
mesma.

0004837

VCNDE-SE — Excolonto casa
madeira nova avarandado lar-
rena 9,00x150, asfalto ostra-
da Mosqueiro próximo coreto
Coronanduba 6.000,00. Tra-
tar C. Sollos, 198, s/201.
241.3418/231.0619. Croci
304.

0007943

VENDO 1 TERRENOS —
No Chapou Virado próx a 16
de Novembro sendo um de es-
quina outro anexo c/l 0x30 ca-
da um vi p/lolo NCz 2.500
aceito proposta pelo fono
2331888 Sr Osmarino ou
Brandão C/1665

' ' 0007966'

3/4 SUITE MOSQUEIRO
APTO—No Chapéu Virado
sala 03 bnhos dce garagem
prédio frente a praia mobília-
do prestação financimento
21,00 transferência
29.000,00 ac/propostas. No-
gócíos Imóvois Ltda
f/2239184/2412719 C/J-021

5009151

APART HOTEL — Transforo-
so no Hotel Murubira em frenle
a praia conjugado e todo mo-
biliado. V/NCz 25.000,00 o
prestação do NCz 64,00 mais
dot. p/fono 223.7730. Creci
1612.

5009571

VENDE-SE OU TROCA-SE
—Um terreno no Ariramba,
tratar polo fono 224-2805 do-
no Eliza.

50096B7

NAZARÉ

NAZARÉ 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 o dep comp do
empregada om prédio de 3 an-
daros próx. a Diogo Móia
T/p/lono 223.7730 C/1612.

5009516

NAZARÉ VENDE-
SE—ótimo apto quitado
p/NCz45.000,00 sito a
Av.Gen. Deodoro c/sala 2
ambs 3/4 b.wc social copa-coz
área de serv o dop.comp do
empregada om prédio de 3 an-
darás próx. a Diogo Móia
T/p/fono 223.7730 C/1612.

5009532

PROLAR LANÇA CÔNSUL-
TÓRIOS — Módico e Odon-
tológicos com ostocinamonto
próprio no Centro Médico Ca-
milo Salgado últimas unidados

poupança facilitada. Tratar
Prolar 2298233 ou Tv. 3 do
Maio 1619 inclusivo sáb/dom
até às 13 horas C/J-60.

5009437

PROLAR PRÉ-
LANÇAMENTO — Apt° 1

p/andar 4 suítos c/varanda ga-
binete área de lazer d quadra
do esporíes a. sociais 3 vagas
do garagens local nobro, alto

padrão. Faça sua reserva Inf.
Tv. 3 do Maio 1619 fone
2298233 C/J-60.

5009454

APTO CLASSE A — Vendo
no Ed Berlino Lobato c/ta!a 3
amb 4 suites 2 garagem toda
área tocíal tábua corrida an*
dor alto Trotar 2241124
C/1283

5009146

PROLAR VENDE APT» —
C/132m2 3/4 sondo 1 suíto a.
de lazor s. de festas piscina
adulto-infantil dop. do emp. a.
serviço garagem poupança fa-
ciütada em 1 8 moses a parte fi-
nonc. T/Tv. 3 de Maio 1619
2298233 C/J-60.

5009445

PROLAR VENDE — Apt-°no
Cond. Ed. Delta Gordon, (Ser-
zedelo Corrêa px. Gentil Bit-
lencourt) c/3 suftes (1 rnaster
c/closot), salão social avaran-
dado p/3 amb., lavabo, copa,
cozinha, ó. serv., dop. comp.
play ground, s. rocopçõos, q.
esportes, pista cooper, etc...
Rovostimonlo extorno de l-a

qualidade (s/acab. interno).
Melhores detalhes na Prolar
Tv. 3 do Maio, 1619 f:
229-8233 C/J-60. (Especial!-
zada em alto padrão).

5009447

PROLAR VENDE — Apl?no
Cond. Ed. Delta Gardon, (Ser-
zodelo Corrêa px. Gentil Bit-
tencourt) c/3 suítes (1 rnaster
c/closot}, salão social avaran-
dado p/3 amb., lavabo, copa,
cozinha, á. sorv., dep. comp.
play ground, s. recepções, q.
espertos, pista cooper, etc...
Revostimento externo de 1°

qualidade (s/acab. interno).
Melhores detalhes na Prolar
Tv. 3 de Maio, 1619 f:
229-8233 C/J-60. (Espociali-
zada om alto padrão).

5009449

PROLAR VENDE — Apt-°no
Condomínio Ed. Aldobaro
Klautau, (1 p/andar), 550m2,
4 suítes (1 rnaster), salão ava-
randado c/125m2, gabinete,
lavabo, copa, cozinha, todo
avarandado, na Gov. José
Malcher px. 14 Março. Molho-
res detalhes na Prolar Tv. 3 do
Moio, 1619 f/229-8233
C/J-60.

5009525

PROLAR VENDE — Alto ní-
vol 1 apt-° p/andar, 330m2 a.
privativa, apt-° Ed. Cortina
D'Ampezzo c/salão social
avarandado, s. jantar, lava-
bo, 4 suítes (1 rnaster c/closet)
todas avarandadas, sala ínti-
ma, c. cozinha, suíte emp. á.
serviço, 3 garagens, privai.,
piscinas, play grouna, s.re-
cepções, q. esportes, prédio
revestido em pastilhas etc...Lo-
cal Ruy Barbosa (Naza-
ré/Braz de Aguiar) Tratar Pro-
lar Tv 3 do Maio, 1619
f/229-6233 (especializada em
alto padrão. C/J-60.

5009543

PROLAR VENDE — Apt-°do
alto luxo no Ed, Bertino L. Mi-
ronda (Av. Gov. José Malchor
px. à Tv Ruy Barbosa), 4 suítes
avarandadas, salão social
avarandado p/3 amb om t/cor-
rida, lavabo, ampla copo, co-
zinha, lavanderia, suíte servi-
çal, 2 garagons privativas,
play ground, 2 salões re-
cepçÕes (1 nobre e 1 social),
piscinas, q. esportes, ele... Fi*
níssimo acabamento. Apt°qui-
tado. Tratar Tv. 3 do Maio,
1619 f/229-8233. C/J-60.

5009547

PROLAR VENDE—(Quita,
do) belíssimo ap, em prédiio
nobre 1 p/andar c/4 suites
c/varandas armários salão so-
ciai p/3 amb. om niveis, lavbo,
torrace, c.cozinha, á.serv, dep
comp emp, 2 garagens, finissi-
mo acabamento, s.recepções,
playground etc + detalhes na
Prolar Tv 3 do Maio 1619
F/229-8233 C/J-60

5009555

T Í R n i N Õ
11X70/AV.NAZARÉ—Ve-
ndo*so em frente a TV Liberal
área totalmonle livre s/precisar
demolição excelente e preço
negociável acoitando-se auto
ou casa de entrada. Percentual
Ltda tol 241-3730 R.Aristidos
Lobo 223 térreo C/l 75-J

5009431

TERRENO DE 11X80 —
Vondo-se sito a Rua dos Mun-
durucus próx. a 9 do Janeiro
dorumonlado valor NCz
60 000,00. Tratar polo fone
223.7730 Creci 1612.

5009553

APTO LUXO—No Gov José
Malchor c/ialfio 4 suítos lavo-
bo copa-cozinha dep emp sar*
viço 2 garagem ed c/salõo fos-
tat piscinas área lazer etc T/na
Primus Av Nazaré 319 fones
2240411 2236226 Creci
J-177

5009405

APTO NA OENERAlISSI-
MO—Prox Largo Nazaré
c/sala p/2 ambientes sacadas 3
quarlos(lsuíto)c/armários
copa-cozinha dop omp serviço

garagem 100 mil cruz novos
T/na Av Nazaré 319
F/2240411 2236226.C/J177

5009424

APTO SALA 2/4 NA MON-
TE ALEGRE — Sinal
3.049,00 + 18x311,00 cha-
vos somostral fin. CEF cop-coz
á. serv garagem sacada 15
andares em construção. Nego-
cios Imóvois Ltda
f/223.91 84/241 .2719.
C/J-021.

5009093

APT°Cf 4 SUITES —Salão 3
amb copa cozinha d.c.e.
320m2 garagem anl. parabó-
lica g. gerador sauna piscina
play graund mogno fino oca-
bamonto. Facilif adíssimo
2252462 2249337. 112J

0008023

ATENÇÃO: ESTAMOS
VENDENDO EXC. AP-
TO—Em frente a Basílica local
nobre 3/4 s/1 suíte socadas,
arm. magno dep. opm. gara-
gam quitado 100 mil. Fone
223-4907. Ç/l 101.

5008573

BELÉM EMP. —Ernesto Na-
zaré apt-° c/2/4 sala cozinho
área do serviço NCz
22.000,00 + prest do 57,00
Tr/14 de Março 655.
F/225-2462 2249337.
C/112-J.

0008057

CASA NO CENTRO DO
TERRENO — De 27x24m de
esquina c/3frentes ajardinada,
garagem p/inúmeros carros sa-
lão gabinete 3/4 s/l suite lava*
bo e banheiro social Obs: Pire-
sidência prédio de condomínio
clínica empresas etc/condiçõos
pessoalmente marcar
p/í/241.41 29 Indalócio Dias

5009317

CASA NOVA — Vendo na D.
Marreiros entre Generalissi-
mo/D. Romualdo c/2 salas,
4/4, copa/coz. 2 banh. área,
lavand. gradeada, 2 pav. pró*
prío p/firmas e escritório, doe.
em ordem. Inf. 222.3351
C/511

0007006

PROLAK VENDE — 2 úlli-
mas unidades no Res. Safira
Rua dos Caripunas 3486 ent.

i Set/89 3 quartos s/1 suíte
sacada ban. social e de serviço
c. cozinha o garagem, poup.
facilitada e financ. p/ SFH. VI-
site o prédio ou consulte-nos
Tv. 3 de Maio 1619 fone
2298233 Creci J-60.

5009462

PROLAR VENDE — (Quita-
do) amplo apt°no Ed. S. Paulo
(Quintino px Av. Nazaré)
c/2/4 c/armários, sala ostar
p/2 amb. b. social, c. cozinha
c/armários, dop. comp. omp.,
á. serviço, etc... Melhores Do-
talhos na Prolar Tv 3 do Maio,
1619 f/229-8233 C/J-60.

5009492

PROLAR VENDE — Bollssi-
mo apt-°no Ed. San Martin (Rui
Barbosa Nazaró/Braz Aguiar)
1 p/andar 4 suítes, salão social
avarandado, lavabo,c. cozi-
nha, lavanderia, dop. comp.
empregada, 2 garagens, play
ground, s. recepções, etc...
Plano facilitado. Tratar na Pro-
lar Tv 3 do Maio, 1619
f/229-8233 (ospocializada om
alto padrão). C/J-60.

5009519

TERRENO DE 11X80 —
Vende-se sito a Rua dos Mun-
durucus próx. a 9 de Janeiro
documentado valor NCz
60.000,00. Tratar polo fono
223.7730. Croci 1612.

5009575

VENDE-SE EXCS TERRE-
NOS—Silo Av. P.A.Cabral
(35x90) Rua Municipalidade
(21x110) Jorõnimo Pimentel
(9x70) Rod.Arthur Bornordes
próx. a Pedro Al. Cabral
(223x174) Rua dos Munduru-
eus (11x80) Trav 9 de Janeiro
(9,50x40) Av. Visconde de
Inhaúma (26x66) Av. Pedro
Miranda (16x55) Av. Pe.Eutl-
quio (22x30) e outros T/p/fone
223.7730 C/1612.

5009506

VENDE-SE UM AP-
TO—Quitado novo todo mobí-
liado c/guarda-roupa embuti-
do cama tudo em mogno
c/colchões ar condicionado nos
quartos sala Ioda espelhada
portos orn magno móveis de
cozinho todo embutido c/gola-
doira freezer fogão exaustor
mosa de vidro c/6 cadeiras
ventilador do teto tipo lustre lo-
do acortinado tudo na garan-
lia proço NCz 60.000,00 moti-
vo viagem. T/c/proprietário
p/f/229-7598 a qualquer
hora.

5009615

1.230 MTS NA DR. MO-
RAES NAZARÉ —Vende-se
entre Nazaré o B. Aguiar ex-
celonte área medindo 17 mtos
do frento c/saída p/Nazaró
c/casarão c/4/4 2 saiões e vá-
rios amplos cômodos garagem
quintal porão totalmonle habi-
tável barbada proço de oca-
sião. Percontual Ltda
f/241-3730 R. Aristidos Lobo
223lérreoC/175-J.

5009422

4.900,00 SINAL APTO —
C/3/4 sendo 1 suito sala 2
omb.lavabo 2 varandas
dep.emp.garagem salão festas
entrega Outubro 89 poupança
facilitada vendas no local Rua
de Óbidos px.Praça do Arso-
nal ou 223.8539 inclusive sá-
bado o domingo C/847

0007846

APTO 314 SUITE/JOSÉ
MALCHER — Saio em L dce
varandas copa-cozinha área
serv si recepção bar vestiário
piscina poupança facilitada si-
nal 9.800,00 restante facilito
semestrais cha vos Negócios
Imóveis Ltda
2239184/2412719 C/21.

5009122

CASA TÉRREA—Moderna
Carípunas próx. A.Cacela per-
to de tudo jardim-garagem sa-
Ia 2 ambie. 2 amplos dormit.
c/cozinha área coberta área
c/piscina infantil quintal. NCz
25.000,00 Botelho 2229795
C/986

0007682

CASARÃO NA GOV. JOSÉ
MALCHER — Vende-ss próx.
Dr. Moraes medindo (9x60)
excelente p/Shoping galerias
restaurantes ou bancos aceita-
mos boo proposta aproveite
fone 224-7189. Croci 1734.

0007893

CASAS MODER-
NAS—Apartamentos c/2,3,4
dormitórios temos nos bairros
Nazaré Umarizal B Campos
temos lerronão no Marco
c/22x80 70x150 temos salas
p/escritórios consultórios etc. A
tratar/2246182, 2247249
C/540

0007697

CASAS PRÉ FABRICADAS
—NCz294.00 por mês temos
14 modelos de 42.00m2 a
320.00m2 confeccionadas em
pranchas de madeira nobre de
4,5cm de espessura. Plano de
pagamento em até 60 meses.
Atendemos om quatquor parte
do Brasil oxposição e vendas
Casema Ind de Com. Ltda. Av.
Cons Furtado 1850. (entre 14
do Março o Generalissimo Cre-
ci 1549.fono 222-5407

0004673

CHÃO E TETO VENDE — Es-
petacular casa térrea om 2 ni-
veis c/salão p/4 amb em tábua
corrida sala de jantar gabinote
ante sala c/jardim de Inverno 5
suites c/armários embutirdos
sendo 1 c/closed 2 bh sociais
copa-cozinha ampla c/dispen*
sa dep. emp completa gara-
gem p/vários carros quintal to-
do gramado c/piscina etc Vtsi-
tos Gentil 508 f/222-5044
C/161 J

5009358

CHÃO E TETO — Transfere
excetenle apto no Ed Jardim
Ipiranga em plena Brás de
Aguiar c/salão p/3 ambs 3/4
sendo 1 suite c/arms embutidos
copa-cozinha c/arms dep comp
emp garagem Visitas Gontil
508 f/222-5044 C/161 J

5009284

CHÃO E TETO — Vende qui-
tado excelente apto no Ed
Saavedra c/living p/3 ambs
c/sacada lavabo gabinete 3 sis
copa-coz dep comp emp área
serv todo c/arms em mogno
gradeado 2 vagas gar privati-
va T/Gentil 508 f/222-5044 CJ
161

5009261

CHÃO E TETO — Vende qui-
tado espetacular apto no Ed
Paola na Rui Barbosa próx ao
Centur c/socada salão 3 ambs
todo om granito 3 suites c/arms
embutidos em mogno laquea-
do gabienle ampla copa-
cozinha c/arms dep comp emp
2 garagens acabamento de lu-
xo Visitas Gentil 508
f/222-5044 C/161 J

5009292

CHÃO E TETO — Vonde qui-
tado espetacular apto no Ed
Bertino Lobato de Miranda
c/salão 3 ambs sacada 4 suites
amplas copa-cozinha dep
comp emp 2 vagas de gara-
gem play-ground si festas pis-
cína sauna qra de esporte
T/Gonlil 508 f/222-5044
C/161 J

5009312

CHÃO E TETO — Transf Kit-
net ed. Ana Tereza na Gov
J.Malcher c/garagem suíte c/ar
cond sala c/sacada coz c/arm
área serviço bh emp arm suíte
etc Inf Gentil 508 f/2225044
creci 161 J.

5008067

CHÃO E TETO—Vende casa
próx. ao Centur c/Jardim 3 suí-
tos todas armários embutidos
lavabo piso em mármore tá-
bua corrida janelões estilo mo-
demo salão estar jantar sala
som TV gabinete sala estudos
portas blindex dep emp indep
lavanderia quintal ajardinado
gramado garagem c/entrada
lateral otc. Maiores infor-
moções Gentil 508 F/2225044
Creci-J-161.

5008023

CLINICA MONTADA EM
NAZARÉ — Vende-se com to-
dos os aparelhos de cirurgia ar
condicionado tel comer várias
talas e gabinetes montados
valor 10.000,00 a combinar
T/Danlel Almeida f/2267703
qh C/783

0007905

COBERTURA ED.N.SRA
NAZARÉ — O Choo e Teto
vende quitada duplex fronte
p/Clube do Romop c/4 qtos
s/2sli c/closet armários embuti*
dos terraço dep comp emp la-
vanderia salas amplas ditpon-
sa 1 vaga de garagom etc.
NCz 150.000,00 T/Gonlll 508
1/222-5044 C/161 J

5009344

COBERTURA—Enlrega em
Julho 89 c/piscina 2 suites 2
dormitórios 3 salas 2 garagens
dop do empregado demais
dep. Valor NCz 150.000,00
na Bernal do Couto próx Ro-
mualdo de Seixas. Tratar
2296364 C/1393

0007182

COMPRAMOS URGENTE
— Apt-°casas ou terreno em di-
versos bairros Umarizal Na-
zaré B. Campos o outros clien-
tes com dinheiro na mão venha
conversar conosco Vilhena
2265489 Gv José Malcher
2735 C/052

5009231

ED. ALVES MELO — Apl. de
luxo com três suites avaranda-
das, dep. completa de empre*
gada, sala em L, salão de re-
cepção q. de esportes, piscina
o vaga de garagem. Totalmon-
te quitado. Vendo por
NCzl30.000,00. Fone
223.1798. Croci 638.

0007735

ED. SAN DIEGO/DJALMA
DUTRA—Sala 2/4 bnhos
área serv copa-coz garagem
sinal 9.800,00 fin.2500 OTNs
choves 616 OTNs entrega 120
dias use seu FGTs vendas No*

gócios Imóveis Ltda
f/2239184/2412719 C/J21

5009106

ESC SIROTHEAU CORRÊA
Vondo espetacular casa 3

pav c/elevador na av Gov José
Malcher recuada garagem
p/30 carros jardim piscina 7x7

pátio gabinete salões recep-
ção jardim de inverno sala/es-
tar jantar lavabor 7/4 (s/3 sui-
tes) 3 salas de banho cp-coz
dep emp lavanderia e grande
área livre c/em p/laterais serv

p/empresas repartições cole-
gios etc documentos em ordem
Informações t/Rua Carlos GO-
mes n-°30 f/225.3980 C/231

5009427

ESC.SIROTHEAU CORRÊA
Vendo apto novo quitado

na Av.Gov.J.Malcher Ed.Borti*
no Lobato de Miranda c/saca-
da salão c/lavabo 4 suítes cp*
coz dep emp lavanderia etc.
Prédio 2 por andar c/piscina
salão recepção etc p/220míl
T/Carlos Gomes 30
f/225-3980 C/231

5009416

ESCRITÓRIO D'OLIVEIRA
—Vondo-so aplo quitado na 3
de Maio px. da Gentil, 2 vagas
de garagem, 2 salões, 3 suites,
otc. T/no Ed. Rotory, Conj 603
c/o Dr. Ulisses D'OMveira
F/233-4414.

5009341

ESCSIROTHEAU COR-
REA—Vende lindo aplo quita-
do na av G.Bittencourt c/sala
p/3ambientes 3/4(s/1 suite)
c/armários sala de banho cp*
coz c/armário ár.sorviço dep
omp garage p/NCz75mÍl T/R
Carlos Gomes 30 F/2253980
C/231

5009426

EXC TERRENO 6X18MTS
CfCONSTR INICIA-
DA—Projeto p/2 casas ambas
c/sala 3/4 c/coz o/serv b/soc
ent. independente garagem
vendo 8.000,00 na Pass Sol
Conselheiro c/Genoralissimo
T/2228117 2280663 C/1477

0008187

EXC.CASA—C.Furtado serv
p/res bane clfn firm s/v s/jantar
área/estar e rec gab 3 suít 1/4
arm em s/est cop-coz dp emp
lav gar grad mar jardim muro
alio toda laje ter/l 2,60x73,00
esc púb T/2295826 Frazâo
200 mil novos C/202

0007700

FONTOURA CORRETA-
GEM —Vendo Largo de Na-
zaré casa do 2 pav.c/2 suítes e
3/4 e dep empregada sala va-
randa coz garag/despensa
quintal piscina tudo em
exc.acab. apenas 250.000,00
f/225-4363. C/575.

5009062

FRANCISCO NOGUEIRA
— Nazaré vondo terreno na
Mundurucus próximo a 14 de
Março 4x28 p/NCz 9.000,00.
T/Rua João Alfredo 70 s/401
F/2248959 C/368.

5009417

GRANDE OPOR. DE AD-
QUIRIR EXCEL. APTO
CLASSE A—Local nobre
1/por andar 3 suítes 2 níveis 2
vagas garagem decorado,
quitado, todo gradeado, som
sacadas. Apenas 180 mil. Fo-
ne 223-4937. C/1101.

5008571

IMOBILIÁRIA DAHAS —
Vende cobertura em Nazaré
com 4/4 s/2 suites 2 banheiros
copa cozinha dep empregada
varanda armários embutidos e
parede T/13 de Maio 191
s/1007/8 f/222.8600
222.4525 C/1023.

5009071

LINDA CASA DE LUXO
NOVA—Vende-se bom locali-
zada perto da Generalissimo
garagens jardins sala 3 suites
copa-cozinha dep. emp. área
de serviço preço a combinar.
T/Daniel Almeida f/2267703
q/h C/783.

0007911

LOJAO FRENTE GOV J
MALCHER — I40m2 pó di-
reito bem alto om construção
entrega 12 meses
p/150.000,00 facilito ató 18
meses. Negócios Imóveis Ltda
Rua João Balby 725
f/2239184/2412719 C/J021.

5009189

LÚCIO REIS—Transfere apto
Ed Delta Garden
NCzlOO.000,00 Av.Sorzodo-
lo 2 garagens 1 box 2satas 4
suítes 5 sacadas lavabo c.cozi-
nha área dep em salão ro*
cepçòes piscinas t/1/2254404
C/J63 08 às 19 hrs

5007371

LÚCIO REIS—Transfere apto
St.Paul do Vinco Av Nazaré
NCz 100.000,00 2gorogens
salão c/varandas lavabo gabi-
nete + 3 suítes c/sacadas ccozi-
nha área serv dep/emp
play/ground etc.T/2254404
C/J63 08 às 19

5007393

VENDE-SE CASA — Em per-
feito estado, c/garagem, três
quartos, dopedência de em-
pregado. Preço NCz
180.000,00. Tratar tel.
222-6259. Creci 565.

0008510

LÚCIO REIS—Vende aptos
Ed Monaio c/garagem sala
c/sacadas 2 o 3 dormitórios
sendo c/suítes bh social copa
cozinha área serv dep emp on-
trada poupança NCz
17.625,00 saldo 5 ve-
zes.T/l/2254404 C/J63

5007363

LÚCIO REIS—Vende aplos
Ed Ana Loura 4 suítes 3 salas
sacadas lavabo gabinete
copa-cozlnho área serv dop
omp 2 garagons etc.Excolente
acabamento.Próximo Praça
Batista Campos Inf
t/f/2254404 C/J63

5007377

LÚCIO REIS—Vendo aptos
Salinas Ed Vallo dp Sal últimas
unidades oxcolenle localiza*
çõo com garagom sala c/saca-
da 1 dormitório bh social cozi-
nha financiado om 18 meses Inf
tf/2254404 C/J63 08 às 19h

5007379

LÚCIO REIS—Vonde opta
Av. Nazaré (desocupado) em
frente colégio Nazaré salão 3
dormitórios bh social copa co-
zinha área dep omp é comprar
e mudar valor NCz 60.000,00
Inf tf/2254404 C/J63 08 às
19h

5007386

MANSÃO NA ALCINDO
CALE LA —Vende-se c/4 suites
1/4, frente avarandado, gara-
gam p/8 carros, área externa
toda lajotada, salão c/3 am-

pios ambientes, jardim de in-
verno, copa/cozinho, lavande-
ria/depósito, área de lazer,
dep. comploto, finoacabamen-
to servindo para diversas fina*
lidados em localização privilo-
giado. Rara oportunidade.
Percentual Ltda. lol:241-3730
R. Aristidos lobo, 223-C/175J

5009280

MELO & PICANÇO —
Vende-se exc. casa na 14 do
Abril pátio garagem p/5 car*
ros 3 salões 9 quartos s/3 suftes
copa-cozinha t/em azulejo de*
corado dep.empregada lavan*
deria área serviço coberto pró-
prío p/escola clínica e Firmas

grandes terreno 10x86 NCz
200.000,00. Tr. Domingos
Marreiros 1345 f/2250810
C/9917.

0008027

MODELO EMPREENDI-
MENTOS — Vonde excelente
casa alvenaria c 3/4 sala copa
cozinha banheiro ótimo local 3
de Maio próximo a Munduru-
eus 15000. Tratar fono
2242837 Creci 809 fone aos
sábados 2343121

0007792

NAZARÉ VENDE-SE —Pari-

quis terreno plano e seco med
19x27 com toda doe ok ideal
p/galpão industrial Conj de
opt residências NCzoO.OOO inf

polo fone 229-1209 C/1616.
5009210

NAZARÉ — Vendo-se opor-
tamonto Ed. Nazaré c/3 quar-
tos, sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha, dependência de empre-
gada, otc. NCz 85.000,00.
Tratar f 222.6390 C/684.

0007955

OPORTUNIDADE DE OU-
RO—Vendo excel apto na
Braz de Aguiar próx a Serze-
dolo Corrêa c/2 amplos quar-
tos sala do estar e jantar banh
social dep empregada ar con-
dicionado lustres etc
T/f/2233580 C/1335

5009258
ÓTIMO AP DE 2SUITES
NO GODOY—Tronsfero
c/garagem salão 3quortos
(2suítes) copa-coz á. serviço
banheiros decorados e fino
acabamento p/60mil
TF2246784 Mafra Advocacia
& Imóveis Creci 1501 Mafra

5008706

ÓTIMO AP NO ED EL GRE-
CO—Vende de frento p/Doca
garagem salão 3auartos(lsuí-
te) copa-coz e banneiros deco-
radas ásorviço dop completa
empregada p/65mil
TF2246784 Mafra Advocacia
& Imóveis CrecI1501

5008692

PALACETE DE LUXO —
Gentil próx. Dr. Moraes recua-
do ajardinado garagem muitas
dependências 2 lajes lindo

quintal fino acabamento p/fa-
mílía numerosa clínica e repar-
lições 450 mil. Inf 222-2507
C/537

0007670

PROMORADA — Ed. Belo
Horizonte plana Av. Nazaré
salão p/2 ambientes. 3/4 s/ba*
nho sociol NCz 60.000,00.
V/l/225-0822/225-4959
C/J-143.

5009140

PROMORADA — Negocia
terreno em plana Av. Nazaré
de frente a TV Liberal medindo
10x64mls pronto p/construir
desocupada próprio valor
NCz 120.000,00.
V/f/225-0822/225-4959
C/J-143.

5009159

PROMORADA — Transfere
lindo apto no Ed. Orlando
Souza Filho em plena Av. Na-
zaré de frente sala p/2 amb.
3/4 s/l sufte c/armáríos dep.
comp. áreas de serv. preço
60.000,00 presto 13,00.
V/l/225-0822/225-4959
C/J-143.

5009128

PROMORADA — Transfere
no Ed. Monalisa na Gov. José
Malcher lindo apto. c/2 gar va-
randão salão 3 amb. lav gab 3
suftes copa-cozinha dep emp.
área de serv. preço 70.000,
prest. do cond 750,00 ent Nov
89. V/f/225-0822/225-4959
C/J-143.

5009166

PROMORADA — Transfere
no Ed. Banna em plena Maga*
Ihães Barata de frente p/o nas*
cento sala 3 amb 3/4 s/l sufte
c/armários copa-cozinha dep.
emp. proço 47.000,00. prest.
12,00.
V/f/225-0822/225-4959
C/J-143.

5009179

PROMORADA — Transfere
no Ed. Banna em plena Maga-
ihães Batata de frente p/o nas*
conte sola 3 amb 3/4 s/l sufto
c/armários''copa-cozinha dep.
emp. preço 47.000,00. prost.
12,00.
V/f/225-0822/225-4959
C/J-143.

5009181

PROMORADA — Vondo u>
tima unidade no Ed Silversto-
ne, Mag.Barata em frente a
Celpa plano facilitado gar va-
randa sala 2 amb. 3/4 s/l suíte
copa-cozinha dep. emp. área
de serviço play s/festa
V/f/225-0822/225-4959
C/J-143.

5009101

PROMORADA — Vonde no
Ed. Mediterrâneo lindo apto
c/varando salão 2 amb 3 suítes
living copo e cçzinha dep omp
gar s/festa play gás encanado
ant parabólica todo em pasti-
lha p/160.000,00.
V/f/225-0822/225-4959
C/J-143

5009133

VENDO UM EXCELENTE
APTO — N o Ed. Quinta de
Evoras c/sala p/2 ambientes
c/sacada gabinete 3/4 sendo l
suíte avarandado banheiro so-
dal copa cozinha dop. do em-
pregada área do serviço o ga-
ragem p / 2 c o r r o I.
lnf/224.7683. C/076.

0007665

VILLA DEL REY — Vende,
Últimas Unidades, apt?com sa-
Ia dois amb., dois quartos, co-
pa coz., banheiro social o de
serviço, área do sorviço, área
de est., Interfone, churrasquei*
ra, silo à Trav. 14 do Abril n-°
1900. Planlão permanente.
Não perca esta oportunidade,
vendas no local pelo fone
2238675. Croci 172 J.

0006010

VILLA DEL REY — Vende,
Últimas Unidades, à um passo
do Centro, apl-0 com sala dois
ambientes, dois dormitórios,
copa cozinha, área de serviço,
banheiro social, área de esta-
cionamento guarita do segu-
rança e churrasqueira, silo à
Rua Cesário Alvim n-° 604.
Plantão permanente. Vendas
no local ou pelo fono
223-8675. Creci 172 J.

0006021

VILLA DEL REY — Vende,
prontinhos para morar, apar*
tamonto a preço de custo, siste-
ma cooperativa, com 2/4 sala

p/2 ambientes, garagem e

guarita de segurança Vendas
no local ou polo fone
223-8675. Creci 172 J.

0006043

VILLA DEL REY — Pertinho
de sua empresa-Rod. BR-316
em frento ao Guaraná Garoto,
apt*s a preço de custo, sistema
cooperativa, d 2/4 sala p/2
ambientes garagem, guarita
de segurança piscina infantil e
uma linda área de lazer. Ven-
das no local ou pelo fone
223-8675. Creci 172 J.

0006063

VILLA DEL REY — Não per-
ca esta oportunidade; Apt-°de
2/4, sala do estar e jantar, co-
zinha, banheiro social, ároa
de ostacionamento, quadra de
esporte polivalenle, piscina in-
fantil, play ground e uma bela
área de lazer, sito à Rod.
BR-316 em frente o Guaraná
Garoto. Venha vor para confe-
rir. Vendas no local pelo fone
223-8675 (Platão perm.). Cro-
ci 172 J.

0006079

WALL STREET — Adquiro
seu consultório ou escritório
pagando em 24 meses poden-
do usar FGTS garagem sala
espora copa banheiro sala es-
poro prédio em construção. In-
formações fono 229-6364.
C/1393.

0007184

PEDREIRA

BELÍSSIMA RESIDlN-
CIA—De 2lo|es vendo c/divor-
tai o amplas dopondéncias In-
clusive jardins garagens 4salas
6qtos sendo Ssuítos fino aca-
bamonto na Timbó d P. Miran-
da o px ao Basa pi QOmil
TF2246784 Mafra Adv & Imà-
veis Creci1501

5008695

CARTEIRA IMOBILIÁRIA
— José Acroano Brasil transfo*
ro casa conj Gualo c/27 con-
tendo sala 02 quartos pátio
copa-cozinha banheiro mura-
da gradeada T/2245293
C/922

0008189

CHÃO E TETO —Vende-so
ótimo Kit-net no Ed Priscila qui-
tado em plona Antônio Evor-
dosa px. a Podro Miranda con*
tendo 1 suite e ampla copa-
cozinha c/garagem chaves
Gontl 508 f/2225044 croci
161 J

5008057

PROMORADA — Vende ap-
Io em plena Braz de Aguiar
bloco B c/sala social em L, 2
amplos quartos, sala de ba-
nho, copa-cozinha, dep emp.
completo 46.000.
V/f/225-0822/225-4959
C/J-143.

5009144

PROMORADA — Vende es-
petacular apl-°no Ed. Augusto
em plena Benjamin 1 p/andar
salão panorâmico p/3 amb. to-
do em granito lav 3 suftes
copa-cozinha wc de dep. 2 ga-
rag s/fesla p/quítado
15 0 0 0 0,00.
V/I/22Í 0822/225-4959
C/J-143.

5009150

PROMORADA — Vondo ex-
celente cobertura na Av. Na-
zaré em frente ao Remo deso-
cupodo duplex varandão 3
salões 4/4 s/2 suftes, armários
copa-cozinha dep. emp. gara-
gem privativa preço 160.000.
Chaves f/225-0822/225-4959
C/J-143.

5009155

PROMORADA — Vendo lin-
das salas p/oscritório consulta*
rio ou escritório no Ed. Wall
Stroet Nove de Janeiro c/Pari-
quis 44m2 de área privativa
c/garagom totalmente acaba*
da plano de pgto em 24 mesos.
V/f/225-0822/225-4959
C/J-143.

5009173

ROSANA SATO VENDE
—Sala quitada ed.Genoralis*
simo c/bh social, divisórias,
cortinas garagem, c/área total
de 58m2 ótimo negócio, local
nobre estudando proposta in*
formações 224-7825 c/1454.

5009310

ROSANA SATO —Vende
aluga, administra, legaliza e
transfere s/imóvel c/segurança,
rapidez e eficiência. Venha
comprovar a qualidade dos
nossos serviços. É o nosso de-
safio F/224-7825 c/1454.

5009291

SÓLIDOS EMP—Vende ap-
to naBenjamin Constant c/sala
3/4 1 reversível bh social cozi*
nha a. serviço bh emp gara-
gem cob prest NCz 11,00
transf NCz 32.500,00 Tr/C
Colombo 284 f/2270018
2271984 C/163-J

0008269

TRANSF-SE UM A PT*— Na
Gentil Cj Santo M-° l-°ondor
t/gradeado acarpetado sala
c/cozinha lajotada 2/4 sala
banho Iransf NCz 25.000,00
prost/13,00. Tr/Gontil Cj Santa
M-°lo|a D3. C/430.

0007648

TRANSFERÊNCIA — Ed.
Mônaco ótima localização, li-
ving c/sacada, 3/4, 1 suíte fal-
tando apenas financiamento.
Informações tel. 2228767
bairro Nazaré Creci 773.

0007848

VASCONCELOS IMÓVEIS
— Vende prédio comercial na
14 de Março c/S. Jorõnimo
c/lanchonete o lavanderia sa-
Ias galpão em estrutura meta-
lica terreno 1 9 x 5 6 m
V/NCz200 mil T/226 5579
226-0950 C/139

5008753

VENDE-SE APT'—No. Fer-
nando Gulhon, sola 2 ambien-
tes, 3/4 sendo 1 suite, c/ar má-
rio embutido, copa cozinha,
banheiro social, dep. completa
de empregada lavanderia,
área de serviço e garagem.
T/à Rua Manoel Barala, 718
s/1404 f/2248377. C/591.

0008076

VENDE-SE BELÍSSIMA CA-
SA —Na Alcindo Cacela 4 sui-
tos grande salão sala de estar
copa-cozinha sola de som, la-
vanderia o garagem p/2 car-
ros.T/à Rua Manoel Barata,
718 s/1404 f/2248377.
C/591.

0008079

VENDE-SE BONITO APT —
No Manoel P. da Silva c/2 sa-
Ias 3/4 com sacada banheiro

. social dependência de empre-
gada ventiladfssima. Tratar
f/223-2649 222-6506
222-4526 C/1325.

5009396

PROLAR VENDE — Torre-
não na Timbó px. Podro Mi-
rando, medindo 19,00x72,00,
plano, soco, próprio p/gdos.
amproondimentos Imobiliários.
Maiores detalhos na Prolar Tv
3 de Molo, 1619 f/2298233
C/J-60.

5009545

PROLAR VENDE — Excolen-
le oportunidade p/vacê Insta-
lar definitivamente s/fírma ou
escritório em local amptamonto
privilegiado (em plono à Av.
Pedro Miranda) c/28()in2 de à.
útil, estacionamento, salão am-

pio o lajotada, escritório, wc,
osq. alumínio, ele... Liguo ago-
ra ou visito-nos à Tv 3 do Moio,
1619 f/229-8233 C/J-60.

5009576

APTO 214 TRANSF.
5.980,00 — Entrega 04 me-
$m fin. CEF 3869 OTNs na
Timbó próx. P.Miranda 15 an-
dares c/garagem use FGTS no
financiamento. Vondas Nego-
cios Imóvois Ltda
1/2239184/2412719 C/J-021.

5009114

COIMBRA —Vondo c/madei-
ra s/2 qlos coz.área torrono 5
80x8 50 patrimônio municipal
4000,000 veja Vilela 1638 en-
tre Duque Visconde Trat. Av
Dr. Freilas 2977 283590 C/46

5009288

DR.VIANNA — Alondimon-
to a domicilio vende prédio 2
pav c/3 casas/alvenaria torro-
no mod 12x43 legalizado
Ideal p/firma c/galpão otc
Maurili perto S.Lemos 45mll
compro c/segurança
F/2252118 C/1492

5008836

DR.VIANNA —Advogado e
Corretor - Vondo torrono mura-
do portão chapas/ferro
1.812m2 p. artesiano ideal

p/galpão c/casa moderna por-
to Goraldo Palmoira Mocajuba
compre com segurança
f/2252118 C/1492

5009264

DR.VIANNA —Advogado e
Corretor - Vendo terreno
100m2 legalizado ideal p/edi-
ficação moderna. Marquês
porto de tudo 6.50mil Veja Ví-
deo compre com total seguran-
ça inclusive domingo
f/2252118 C/1492

5009277

ELMESCANY-
IMÓVEIS—Vendo cosa de
madeira precisando de refor-
ma total encravado em terreno
próprio. Na Tv. Estrela próx. a
P.Mironda p/NCz 4.800,00.
Tv. Leão XIII n-° 37.
F/223-3589/241-3089.
C/129J

0007962

IMOBILIÁRIA DAHAS —
Vondo prédio comercial na Tv
Lomas Valontinas entre P Mi-
randa e Marquês de Horval
com 70 metros quadrados em
torrono 5x40 T/13 de Maio
191 s/1007/8 f/222.8600
222.4525 C/1023.

5009068

MANOEL LUIZ —Vonde ex-
celente terreno em localização
privilegiada próximo do Cosop
pronto p/construir seco plano
cercado medindo 8x20 na An*
tonlo Baena Pas freilas 3.500.
f/2226225 C/440

5009097

PEDREIRA — Vende-se mag-
nífico terreno na Humaitá
próx. Pedro Mirando, medin*
do 11x70, documontação per-
feita. Tel. 222.1256 -
224.8072 Cr. 769.

0007004

PEDREIRA — Vende-se torro-
no com 13x60 Rua Perebebuf
com metros Pedro Miranda to-
da murada duas Frentes. Tratar
Sr. Beckman, fono 231.1151.
Creci 552.

0007800

PEDREIRA—Vendo cosa em
madeira de lei a 50 ms da
P.Miranda terreno próprio
6x30 contém sala 2/4 copa o
cozinha banheiro quintal por
5.000. Tralar f/233-4327.
C/517

5009010

ROSANA SATO VENDE
—Casa 2 pav quitada esc pub
10.000,00 saio 2 omb, 2 qt-"i
coz sacada gradeada de
7,80x6,00 varanda alvenaria
um grande negócio estudamos
proposta f/224-7825 c/1454

5009353

SINAL 2.900,00 — Entrego
Sei. 89 ap. c/l ou 2/4 pres-
tações fixas o único em Belém
nestas condiçãos restam pou-
cas unidades vendas direto
223.8539 inclusivo sábado o
domingo C/847.

0007836

VENDE-SE 2 CASAS —1
com 6 compartimentos, 3 em cí-
ma o 3 em baixo lajolados o 1
nos fundo c/2 pisos em cimento.
T/ltororó 237 o/P. Miranda o
A. Evordosa NCz5.000,00.

0006778

VENDE-SE TERRENOS
—Casas de madeira, sondo 1
na Pedreira (Marquês de Her-
vai} e outro na Bernardo Sa-
yão. Trotar fono 241-0971
c/1002.

5008760

REDUTO

VENDE-SE UMA CASA —
Em madeira, na Tv. Pirajá n°
188 entre Av. P. Miranda e
Marques de Herval tratar na
mesma.

5008578

VENDO I CASA — Alvena-
ria própria p/casa 1 suite gran-
de sala grande lajotada cozi*
nha área serviços c/tanque Io*
cal privativo e seguro Tv Mau
riti 664 p/17.000,00
233-4288 creci 1031.

5008977

VENDO CASA TODA EM
ALVENARIA—Na Marques
de Herval Pass.São Francisco
61 entre Vilela o Timbô-
Pedreira com saio 02 quartos
cozinha sanitário o banheiro
interno. Tratar pelo fone
229-1101 Creci 1359

0007122

VENDO CASA — Toda em
alvenaria altos e baixo com 8
quartos sala sanitário o ba-
nheiro internos cozinha na
Marques de Herval Passagem
São Francisco 66 entre Vilota e
Timbó Pedreira. Tralar pelo fo-
no 229:1101. Croci 1359.

0007123

VENDOPOR
NCz20.000,00 —Terreno
medindo 372m2 na Pedro Mi-
randa 2569 legalizado con-
tendo 3 casas uma de alvena-
ria e 2 mistas aceito proposta
pelo fone 2410605.

5008426

VENDO —2 terrenos um na
Estrela medindo 7,5x35m e
outro na Barão do Triunfo nv-
dindo 12x76m c/docume'ita*
ção em ordem valorei de
12.000,00 o 10.000,00 inf. e
visitas p/2237646 ou Manoel
Borala 47 c/100.

5006589

ELMESCANY-IMÓVEIS —
Vondo caia om alvonaria c/tnr-
reno próprio p/6,800 u 30rn
da P.A.Cabral o do ônibus

próx. ao Casola o ao posto de
gosolino. T/Tv. Loão XIII n?37.
F/223-3589/241.3089.
C/129-J.

0007968

MANOEL LUIZ —Vende pe.
queno depósito om alvenaria
no lerreno de 8x20 na rua 1"
de Maio atrás do Casota pela
borabada de B.500 T/Run Ma-
noel Barala 718 s/808
f/2226225 C/440.

5009190

ÓTIMO TERRENO PALNO
E SECO—Vende 5,60x3 lm
c/casa de madeira o Início de
construção em alvenaria átimo
local na 1-°do Setembro próx
Av. 5.Lemos p/7mil
TF2246784 Mafra Advocacia
& lmàvoisC/1501

500B801

ALUGA-SE TRÊS GALPÕES
—• Um Senador Lomos, outro
Municipalidade, terceiro
Transcoquoíro uma loja D. Ro-
mualdo Coelho próximo Sena-
dor Lemos 12x21 Tratar Sr.
Beckman 231.1151 Creci 552.

0007791

TERRENO LOC. —Pedro Al-
vares Cabral a 200m do Cais
do Porto c/6.000m2 c/74m do
frente vende-se. T/José Vieira
R/Bernal do Couto 659
c / R . S e I x a s
f/2225801/2240517 C/53

5009193

BELÉM EMPREENDIMEN-
TOS —Apt-°Edf. Eduardo An-

gelim c/3/4 sendo 1 suite sala
copa-clzinha banh. omproga-
da, taqueado Tr/14 de Março
665 F/ 225-2462 224-9337.
NCz 55 mil

0008009

BELÉM EMPREENDIMEN-
TOS — Apl-°Edf. Eduardo An-

gelim c/3/4 sendo 1 suite sala
copa-cozinha banh. emprega*
do, taqueado Tr. 14 do Março
655 F/225-2462 2249337.
NCz 55 mil

5009034

CHÃO E TETO — Transfere
apt°em cond fechado Ed. Time
Square c/sala estar/jantar 3

qtos s/ st dep comp emp copa-
cozinha área serviço bh se ga-
ragem ótima localização na
Viscondo de Souza Franco
T/na Gentil 508 f/222-5044
C/161-J

5009242

CHÃO E TETO — Transfere
excelente aplo no Ed Tom Leal
na Aristidos Lobo próx a Quln-
tino c/salão 2 ambs 3/4 sendo
2 sts c/arms em mogno banhei-
ro social c/arms dep comp emp
garagem visitas Gentil 508
f/222-5044 Croci 161-J

5009253

LÚCIO REIS — Vende ótima
casa para clinica ou colégio '

entradas indepedentes Tv
Quintino 3 salões 3 dormitórios
s/1 suito copa-ezoinha bh so-
ciai torrace porão habitável
dopàsito Tf 2254404 CJ63 08
os 19

5007442

PROMORADA — Vonde ex-
celento lerreno na Quintino
próx a Tiradentes medindo
0,50x75 mts c/rosidêncial esti-
lo antigo preço 60.000.
V/f/225-0822/225-4959
C/J-143.

5008982

PROMORADA — Vende ex-
celente terreno c/casa residên*
cia na Quintino próx. a Boa*
ventura medindo 15,50x50
mts alto soco nascente localiza-
ção privilegiada preço
16 0.000.
V/f/225-0822/225-4959
C/J-143.

5008987

TRANSFIRO APT'—No
Cj.Aldeola, R. Sen.Manoel Ba*
rata, c/salão, 2/4 dep.omp. 2
banheiros área/serviço, coz.
prest.44,00. rogressiva.T/Dr.
Lovi, P..28 de Set. 269, s/407.
F/224.8120 de 2-° a 6-°.
C/1121.

0008073

VENDE-SE — Excolonto casa
pavimentos na Benjamin en*

tro Boaventura o Henrique
Gurjão. Valor NCz
40.000,00. Trotar fone
222.6390 Croci 684.

0007960
PROLAR PRÉ-
LANÇAMENTO — Apl" 1

p/andar 4 suftes c/varanda ga-
bínnto área de lazer d quadra
do esportes a. sociais 3 vagas
do garagens local nobre, alto
padrão. Faça sua reserva Inf.
Tv. 3 de Maio 1619 fone
2298233 C/J-60.

5009455

PROLAR VENDE — Galpão
todo em alvenaria c/480m2 pi-
so t/concretado portas santo-
nadas etc... Na Benjamin
Constant px. Manoel Barata.
Melhores detolhes na Prolor Tv

de Maio, 1619 f/229-8233
C/J-60.

5009566

SACRAMENTA
GALPÃO 300M2—Vondo-
se urgente em excelente locali-
zaçâo medindo 14,5x21 c/pa-
redes de alvenaria em perfeito
estado do conservação. Bar-
bada por somente NCz
50.000,00 Percentual Lida lei
241-3730 R.Aristidos Lobo
223 C175J

5009464

PROLAR VENDE — Galpão
todo em alvenaria, novo, es-
truturas metálicas, cobertura
Braslllt, 500m2, terreno
18x30, portas sanfonadas, en-
trada trifásica, 5 mts. pé direi*
to, piso concretado, etc..Tra-
tar na Prolar Tv 3 de Maio,
1619 1/229-8233 C/J-60.

5009488

VENDE-SE — Terreno com
barracão de madeira,
10x32M, ruo Nova N-° 589.
Valor NCz3.200,OO T. Conse-
Iheiro Furtodo 1974
F/241.4301 C/1613 horário
comercial.

0007606

VENDO BELÍSSIMA CASA
— C/garagem safa 3/4 sendo
1 suíte cozinha b.social lavan-
deria c/terrace toda de fino
ocabamonto V/NCz25.000,00
f/2240863 Senador Lemos
1094, açoito proposta.
C/1594.

0008100

VENDO ÓTIMA — Casa oi-
venaria local privilegiado, as-
fallo, silo Jardim das Poncia-
nas a 100 motros Sen. Lemos
preço NCz 17.000,00. Infor-
mações Francisco Souza fone
2230015 Creci 640.

0007760

P.A.CABRAL TERRENAO
—3Bm de fronte p/avonida,
área total de I.300m2. Do es-
quina. Serve p/vários em-
preendimentos. Ncz 100.000
Tratar excluislvamente pelos
l/235-3467e235-199I.C/57.

5007172

TERRENO — Vende-se na
Av. Senador Lemos esq. c/Vila
Nova, próx. ao restauranto
Varanda todo murado mod.
14x41 m. ótimo p/comércio.
T/R. Manoel Barata, 718
s/1404 f/2248377. C/591.

0008119

TERRENO — Vendo-se um
medindo 5x40 com frente Av.
Senador Lemos o p/Pass. S.So-
bastião, troca-so por carro e
telefone, preço a combinar.
Fone 233-1461.

0008397

VENDE-SE UMA CASA —
Do alvonaria ostilo Colonial pá-
tio duas salas uma sufte três
quartos copa e cozinha terreno
medindo sete de frente o trinta
de fundo. Travessa Mucajá n°
244 entre Senador Lemos o Pe-
dro Alvares Cabral
Sacramenta.

0007976

SÂO BRÁS

APTO C/3 QTOS—Sendo
uma suite dop empreg garage
acabamento de 1-° financia*
mento om 17 anos. Poupança
facilitada entrega imediata.
T/Esc Barroso & Caetano
F/229-8167 Adv Imov Contab
C/1498

5009484

PROLAR VENDE APT' —
C/132m2 3/4 sendo 1 sufte a.
de lazer s. de festas piscina
adulto-infantil dep. de emp. a.
serviço garagem poupança fa*
cilitada em 18 meses o parte fi-
nane. T/ Tv. 3 do Maio 1619
2298233 C/J-60.

5009448

PROLAR VENDE BANGA-
LOW 2 PAV—V laje, na
Castelo px. Av. Magalhães
Barata, c/9 quartos, 4 salas de
banho, anexo c/depósito e um
kit-net nos altos, lavanderia,
etc. próprio p/clínicas, cursi*
nhos, prepartições públicas,
etc. Tralar na Prolar Tv 3 do
Maio, 1619 1/229-8233
C/J-60.

5009549

PROLAR VENDE — Apt-°
quitado no Ed. M-° Helena
(Gentil Bittencorut c/14 Abril)
c/3/4 (1 suito), sala estar, b.
social, copa-cozinha, á. serv.,
dep. comp. empregada, gara-
gem privativa, etc... Melhores
detalhes na Prolar Tv 3 de
Maio, 1619 f: 229-8233
C/J-60.

5009440

PROLAR VENDE — 2 úlli-
mas unidades no Res. Safira
Rua dos Caripunas 3486 ent.
om Set/89 3 quartos s/1 sufte
sacada ban, social e de serviço
c. cozinha e garagem, poup.
facilitada e financ. p/ 5FH. Vi-
site o prédio ou consulte-nos
Tv. 3 de Maio 1619 fone
2298233 Creci J-60.

5009466

PROLAR VENDE — Banga-
low térreo estilo moderno 1/ em
laje c/fino acabamento, 3 suí-
tes (1 rnaster c/closet), gablne*
te, armários embutidos, salão
social, lavabo, s.jantar, c, co-
zinha, j.ínvernò, garagem co-
berta, dep. comp. emp. lavan-
deria, área livre, jardim, terra-
ce, recuada, lustres, ar-cond.,
etc. Melhores detalhes na Pro-
lar Tv 3 de Maio, .1619
f/229-8233 C/J-60.

5009579

PROLAR VENDE—(Facilita-
do) apt-° no Ed Safira
(Caripunas-3 de Maio e 9 de
Janeiro) c/3/4 (1 suite), sala es-
tar social, b.social, c.cozinha,
á.serv, ban empregada, gara-
gem privativa, playground etc.
Melhores detalhes na Prolar Tv
3 de Moio 1619 F/229-8233
C/J-60

5009544

URUBATAN D'OLIVEIRA
— Vende exc apto pronto
p/morar na Cons Furtado Ed
Mantmartre c/sl 2 amb 3/4 (1
suite) banh social copa-coz
a/serv dep/emp e gar poupan-
ça facilitada Inf Av Assis de
Vaisconcelos 486 fone
2413222 C/J-42 >

5009474

VILLA DEL REY — Vende,
Últimas Unidades, à um passo
t'o Centro, apt-°com sala dois
ambientes, dois dormitórios,
opa cozinha, área de serviço,
hanheiro social, área de esta-
cionamento guarita de segu-
rança o churrasqueira, sito à
Rua Cesário Alvim n° 604.
Plantão permanente. Vendas
no local ou pelo fono
223-8675. Creci 172 J.

0006024

VILLA DEL REY — Pertinho
de sua empresa-Rod. BR-316
em frente ao Guaraná Garoto,
apt-°s a preço de custo, sistema
cooperativa, d 2/4 sala p/2
ambientes garagem, guarita
do segurança piscina infantil o
uma linda área de lazer. Ven-
das no local ou polo fone
223-8675. Croci 172 J.

0006052

VILLA DEL REY — Vende,
prontinhos para morar, apar-
tamonto a preço de custo, siste-
ma cooperativa, com 2/4 sala
p/2 ambientes, garagem e
guarita do segurança Vendas
no local ou pelo fone
223-8675. Creci 172 J.

0006072

VILLA DEL REY — Não per-
ca esta oportunidade: Apt°de
2/4, sala de estar o jantar, co-
zinha, banheiro social, área
de estacionamento, quadra de
esporte polivalenle, piscina in-
fantil, play ground o uma bela
área de lazer, sito à Rod.
BR-316 em frento o Guaraná
Garoto. Venha ver para confe-
rir. Vondas no local polo fone
223-8675 (Plolõo porm). Cre-
ci 172 J.

0006075

VENDO OU TROCO — Por
c poquona. Bolem, Miisquoíro,
Icouiaci torrono 12x21 r.o Ci-
dado Cristal am Brasfliu docu-
montado. Inf. Cons. Furtado
3l69px. Castolo.

0007675

AFONSO MELO—Sà 20 mil
na Américo Sl-aRosa c/Nina Ri-
beiro excolonto prédio com ro-
sidência o comércio 2 pavimon-
tos 2 prosdócimos B0 grades
cervejas o ref prateleiras nlc Inf
2295849 C/1643.

5008856

AFONSO MELO—Tom para
vendar casas terronos o apt-°s
preço do 2 mil a 190 mil não
compro anlof do fazer-mo uma
visita à Rua Deodoro mendon-
ço 294 pertinho do terminal se-
de própria 2295849 C/1643.

5008862

APTO ALTO PADRÃO —
Vende-se lotalmenlo quitado
recém-construido loc Av José
Bonifácio fronte Berço Bolem
Quinta de Évora c/garagom 4
dorm i/1 suito sala banho lava-
bo copa-cozinha dop completa
T/José Vieira R. Bernal do Cou-
to 659, c/R. de
Seixas,F/222-5801,224-05l7
C/53

5009206

CASAS ROSO DANIN FAL-
TANDO ACABAMENTO —
Preço ocasiçao Tr Esc. Advo-
cacio Imàvol fone 22B.0572
C/1576. Av. Ceará 21 lomos
outras opções C/1576.

5009307

CASAS VENDE-SE — 3 do
Maio c/4/4 + depondências J
Bonifácio c/3/4 1 suite + do-
pendência ItororÓ 3/4 uma sui*
le mais dopondéncias comple*
tas Esc Adv Imóvois T
2280572 C/1576 Av Coará
21.

5009300

CHÃO E TETO —Vondo-so
casa lérroa estilo moderno am-
pia de 2/4 s/! suite, toda gra*
doada c/garagem na 9 de Ja*
noiro. T/Gonlil 508 f/2225044
croci 161 J

5008064

COMPRAMOS URGEN-
TE—Casas terrenos ou apt-°s
nos diversos bairros Marco
Nazaré B. Campos Umarizal
S. Brás outros venha conversar
conosco som compromisso Vi-
lhena Gov. José Malchor 2735
F/2265489 C/52

5009200

DR.VIANNA—Advocacia e
Imóveis vende casa alvenaria
9 de Janeiro perto Res.Norte
Brás gradeada pátio garagem
2salas 4quartos banheiro co*
pa/cozinha serviço 40mÜ voja
através video F/2252118
C/1492

5008853

DR.VIANNA—Total garan-
tia vende mansão c/piscina
Trav Castolo Branco jardim pá-
tio garagem Isalão 4 salas
4suites lavabo terraço copa
serviço dep empregada ale
150mil Compre c/segurar^a
F/2252118

5008857

DR.VIANNA—Total segu-
rança vende terrenão c/igara*
pé 4.59m2 edificação cornar-
ciai ideal p/balneário chácara
sítio Marituba porto da
BR-45mII compre c/total sogu-
rança inclusivo domingo
f/225211BC/1492

5009287

ESC.SIROTHEAU CORRÊA
— Vende casa 2pavs c/piscína
na Av.J.Bonifácio px Mag.Ba-
rata serv p/ompresas ou rosi-
dència t/laje gradeada garage
2 salas, conj. varanda 3/4 (s/l
suíte)c/armários bh.socail cp-
coz dep emp lavanderia
etc.T/fone 225-3980 C/231

5009425

ESCSIROTHEAU COR-
REA—Vendo poupança quita-
da Ed Montmartro na Cons
Furtado c/sacada salão 3/ 4(s/
1 suíte) bh social cp-coz dop
emp garage etc total 119m2
T/Rua Carlos Gomes
F/225-3980 C/231

5009430

EXCELENTE CASA — Em ai-
venaria c/3/4 vendo p/apenas
7.500,00, na pass. Virgílio de
Mendonça porto de escolas fei-
ras etc. C/sala b. social gra-
doada a. serv. 2 pav copa
T/f/229.0078 C/1477.

0007884

GALPÃO C/2.520m2—Pé
direito 9mts t/ostrutura metáli-
ca piso próprio c/carga pesa*
da frente c/3 portas garagem
local próximo ao Terminal Ro-
doviàrio S.Braz. Inf/22476B3
diariamente ató 22 horas.
C/076

0007656

IMOBILIÁRIA DAHAS —
Vende mansão em São Braz Tv
Castelo Branco própria para
clínicas agências bancárias etc
T/13 de Maio 191 s/1007/8
1/222.8600 222.4525
C/1023.

5009061

LEIA ESTE ANÚNCIO —Es-
tomos vendendo excel. Apto.
no Ed. Vila Regia, 3/4, suíle,
dep. amp. garagem, prédio re-
cém const. local nobre. Apenas
55 mil Iransf. 2234937
C/1101;

5008575

LOJAO FRENTE GOV J
MALCHER — 140m2 pé di-
reito bom alto om construção
entrega 12 meses
p/150.000,00 facilito até 18
meses. Nogócios Imóveis Ltda
Rua João Balby 725
f/2239184/2412719 C/J021.

5009192

LÚCIO REIS—Vende aptos
pronto para morar Ed Mont-
matro garagem salão 3dorm
s/1 sufte bh social copo
cozinha área serv dep emp
área recreação etc. Entrada
NCzl6.096,00
Inf.lf/2254404 C/J63 08 às 19

5007432

MELO & PICANÇO —
Vende-so exc. casa garagem

E/2 
carros palio 2 quartos sala

anho copa-cozinha t/om azu-
Injo decorado fino acobamon-
ta lajeada terreno murado
NCz 28.000,00. Tr. Domingos
Morreiros 1345 f/2250810
C/9917.

0008024

PROMORADA — Transfere
espetacular apt-°no Ed.Quintal
de Évora 180m2 priv sacada
salão 2 amb lav 4/4 s/1 sufte
copa dep emp ároa serv aca-
bamonto classe A s/festa play
groud c / 1 2 0 0 m 2
f/225-0822/225--1959
C/J-143.

5009025

PROMORADA — Vende ca.
sa térrea na Av. Ceará próx a
l-°do Dezembro c/pátio sola
social s/estar 3/4 s/l suíte, co-
pa cozinha dep.omp. o grande
quintal preço 20.000 rara
oportunidade chaves
V/f/225-0822/225-4959
C/J-143.

500901o
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l^lí IHOfEIS
COMPRA

& TENDA:

SAO BRÁS
PROMORADA — Venda ox-
colonto apl-°no Ed. Manoel Jo-
to Gonçalviii gar. cobertura,
sola 3 amb 2/4 c/arm o ar cond
tala da banho copa coz c/ar-
mários dep emp proço 47,000
q u Í n I a d o
V/f/225-0822/225-4959
OJ-143.

5009031

PROMORADA — Vonde lin-
da caia térrea em plena Av
Ceará c/garag sala social 2
amploi quartos sola do banho
social copa dep emp complato
e grando quintal desocupada
p/29.000. Chovoi
1/225.0822/225-4959
C/J-143.

5009O3B

RESIDENCIAL TAVARES
BASTOS — Vendo lindo ap-
to. c/sala 3 quartos um suíto dp
completa de empregada gara-
ge lustres tudo com armários
embutido om magno novo em
folho por 35 mil fono 2316636'C/501.

5008973

s.brAs vende-se terre-
NO — Próprio documentado
medindo 6x40m na av Duquo
de Caxias 263 próx rua Do-
mingos Marreíros. Tratar r.Do-
mingos Marroiros n-° 1792
bairro de Fátima

5009092

'SAO BRÁS—Vendo quitado
próx.ao Jumbo excelente apto' 
c/salão 3/4 sendo 1 suíto c/ar-
mários sala de banho copa-
cozinha dep de empregada
garagom privativa valor
70000,00 Inf e venda
2237646 creci 100

5006601

SÃO BRAZ —Vondo banga-
lò c/sata 2 ambientes pátio 4/4
ároa do invernao pequeno
quintal todo murado outra na
J. Bonifácio 2 pav. Toda om la-
je recuada lOmt da rua Gra-
mada pátio sala 3/4 2 wc área
serviço cozinha quintal grama-
do o todo murado inf
229-1209. Creci 1616.

5009238

SAO BRAZ—Transfiro apt-°
c/garagom sala 2/4 c/socada
dep. completo de empregada
área de serviço sala de banho
social toda lajotada esquadrio
de aluminio 26.000 prestação
47.00 f/233-4327. Croci 517

5009003

SÓLIDOS EMP — Vende ou
- troca por telefone e carro casa

na Paes do Souza c/pátio sala
2/4 bh social cozinha ároa de
serviço p/NCz 7.500,00 Ir/C
Colombo 284 1/2270018 e
2271984 C/163-J.

0008266

TERRENO VENDO — Com
3.196m2 na Conselheiro Fur-
tado próximo à Rua José Boni-
fÍJcio. Tratar pelos fones
(222-4271 o 222-9943. (Croci

,,„ . 0008097

VENDE-SE OU ALUGA-SE
— Galpão Trav. das Morce-
dos, 378, c/sala banhoiro nos
altos. T/ò Rua Manoel Barato,
718 s/1404 f/2248377.
C/591.

0008110

VENDE-SE UMA CASA —
Vila Judita na Av. Magalhães
Barato dois pavimentos 3
quartos uma suíte banheiro sa-
Ia conjugada cozinha depen-
dència de empregada. Tratar
Sr. Beckman 231.1151. Creci
552.

0007804

VENDO AP—Do 3/4 sendo 1
suite sala do estar o jantar lá-
bua corrida na sala janelas em
osq. de alum. garagom depen-
dència compl de empreg porto
de tudo preço 75 mil Tratar
1/2297147 C/1355.

0008339

VILLA DEL REY — Vendo,
Ultimas Unidades, apt-°com sa-
Ia dois amb., dois quartos, co-
pa coz., banhoiro social e de
serviço, ároa de serviço, área
de ost., interfone, churrasquei-
ra, sito à Trav. 14 do Abril n°
1900. Plantão permanente.
Não perca esta oportunidade,
vendai no local polo fone
2238675. Croci 172 J.

0006007

SOUZA

DR.VIANNA— Inloriincio-
nalmento conhecido vende pré-
dio 2 pav térreo c/galpão sala
o banheiro altos r/pátio sala
5quarios (2iultet) banheiro etc
A.Montenegro 22mll compre
c/lolal soguranca F/2252118

5008885

ESC SIROTHEAU COR-
REA—Vondo belíssima casa
2pavs construída om torreno
20x100 recuada c/talão
p/3ambiontos c /lavabo
5/4[s/liufle| 2 salos de banho
ampla cp-coz dep emp lavan-
deria e quintal terraço n/altoi
etc acabamento de luxo
tr/p/BR-316 documentos em
ordem t/R.Carlos Gomes 30
f/225-3980 c/231.

5009429

LÚCIO REIS—Vende aplos
Ed.Guanabara em lançamento
com prestações mensais de
NCz 253,52 com garagem sa-
Ia 1 suite cozinha localização:
BR-316 Rua João de Aloncar
tf/2754404 C/J63 atendemos
8 às 19

5007421

NCZ11.000,00 COM TE-
LE FONE—Transfiro um apar-
lamento na Quinta das Casta-
nhoira com sala, cozinha, 2

quartos com armário, banhoiro
com box, instalação para ar
condicionado e gradeado.
Condomínio fechado com pisei-
na, bar, quadra de esporte,
play ground etc. fone
228-2969.

5008816

PAULO EMlLIO MIRANDA
— Vende p/NCz 12.000,00
quitada, somente à vista, na
av. D do Conj Pedro A. Cabral
(placa do corretor no local),
próx ao Mediei I, casa térrea,
gradeada, de sala, 2/4, ba-
nheiro, cozinho, área de sorvi-
ço e garagem. T/224.5734
224.4150 Creci 979

0006662

SOUZA VENDE-SE — P/um
ótimo investimento um galpão
c/900M2 de área coberta em
terreno do 40x40M murado
preço de oportunidade. T/Boa-
ventura da Silva 1011 tel.
2241700/2413383 C/1516.

0008383

TAVARES BASTOS CON-
JUNTO BASA — Vende-se
linda casa sala, dois quartos,
uma sufte, varanda, depen-
dôncia empregada, garagem,
área serviço, pátio. Tratar Sr.
Beckman 231.1151. Creci
552.

0007807

TERRENAO C/RES. —
17x98 muro 2 metros alt., 2/4,
1 suite, poços art. e comum,
enl. p/caminhões. Km 1 da BR
316 luz/fone. Preço: 30 mil
cruzados novos. Atendo tam-
bém aos Domingos. 226.6790.
Cr/593.

0008170

VENDE-SE — Casa altos bai-
xos alvenaria 10x45 vários

.'coíii^rtimenioj' ÔHjjconv-rlimonlot' Ku0i Maga-
lhâV?68B í|2.000,0OJ"J,rfltarí
C. Salles," 198)- «/20V.- Creu
3 0 4 . F
241.3418/231.0619.

0007941

VENDE-SE — Excelente ter.
reno na BR-316 de frente
p/pista medindo 30x80 mts
Preço: NCz 120.000,00. Tra-
lor lone 222.6390 Creci 6B4.

0007958

VENDE-SE — Prédio Tavares
Bastos n° 146 próximo Almi-
rante Barroso dois aptos uma
loja 500m2 construção ideal
também para clínica com tolo-
fone. Tratar Sr. Beckman fone
231.1151. Creci 552.

0007B11

5 SUITES PISCINA — Chur.
rasqueira área lazer frente p/2
Rua s asfalto telefono paragem
murada gradeada salão copa
o cozinha d.c.e. fino acaba-
mento só 160 mil 2252462
2249337.

0008018

CASA ALVENARIA — 1/4
demais dependências terreno
4x40 Rua Magalhães junto su-
permercado bompreço
BR-3 16. Vondo NCz
6.000,00. Tralar Manoel Cos-
ta Tv Dr. Moraes 780 Ap. 106.

0008536

CASA DE ALVENARIA —
Rua Providôncio 39, terrono
16x75, 13.000,00. Vorlocol o
tralar C. Sollos, 198, Conj.
201, Croci 304. Fones
241.3418/231.0619.

0007935
DR VIANNA—24 horas no
ar transfere casa alvenaria
gradeada lajotas pátio gara-
gem 2 salas 2 quartos banhei-
ro copa-cozinha á. serviço
quinlol C Guajorá I 4.800,00
compro c/sogurança 2252118
C/1492

0008342

DR VIANNA—Advoc e Imã-
veís transf mansão c/pisc
528m2 p arteziano sist gerol
alarme etc jardim garag p/4
corros 2 salas 3 quartos (1 sui-
te) 3 banheiros CJ Tapajós 30
mil veja vidoo 2252118
C/1492

0008309

DR VIANNA—Atondimonto
aos Domingos Transfere-se óti-
ma cosa grad taqueada box
de alum pátio sota 2/4 banheir
ro copa-cozinha a. ser viço
quintal Cj.Tapajós 4 mil com-
pre c/segurança 2252118
C/U02

0008337

DR.VIANNA CORRETOR
ANO/88—Vende terreno
med 12.X21m na Aug.Monte-
negro perto morada do Sol
Coca-cetM -:jr* p/odifienção
moderna junto a outras já
construiaav 3mil compre c/se-
gurncof/27í2H8 C/1492

"inno?79

VINDI-SI—Imóvel sólida
construção «m alvenaria tipo
apt? próximo a Doca em alvo*
naria ótima oportunidade. Va-
lar NCz 25.000,00. Tratar pe.
Io fone 841-1006 sem interme-
diário. Aceita proposta e
entro.

0007208

VINDO BELÍSSIMA CASA
— C/garagem sala cozinha wc
iodai 3 suflês dep do empre-
gado área de serviço em fino
acabamento V/NCz60.000,00
F/2246863 Senador Lemos
1094 C/1594. Aceito
proposta.

0008114

UMARIZAL
DEPOSITO DI 200M2 —
Vende-se sito a Rua Domingos
Marreíros próx. a Av. Duque
de Caxias c/escritório em terre-
no de 6,00x80 c/possibilidade
de adquirir o terreno ao lado
c/as mesmas modidadas NCz
25.000,00. T/f/223.7730
C/1612

5009478

ID MALAGA — Entrego
Maio/09 Ch6o e Teto vendo as
últimas unidades 1 apto p/an*
dar Ed todo paslilhado exc. lo-
calização D. R. Seixas ed c/sa-
lâo festas piscina 2 garagens
play ground apto c/4/4 s/2 sui-
tes salão 3 amb estar íntimo etc
Informações Gentil 508
f/222.5044 Creci J-161

5009740

PROMORADA — Vende es-
pelacular cobertura de frente
p/bala visão panorâmica pitei-
na 2 gar. varandão living 4/4
t/2 luftei copa-cozinha
dep.emp e área de serviço en*
trega Julho/89 preço
18 0.000,00.
V/f/225-0822/225-4959
C/J-143.

5008994

TELÉGRAFO
CHÃO E TETO — Transfere
lançamento no Ed San Diego
na Djalma Dutra c/sala c/saca-
da 2 qts bh se cozinha bh emp
área de serviço garagem. Ver
e tratar Gentil 508 f/222-5044
C/161 J

5009319

DR VIANNA-Corretor do
ano 88 vende casa alven 2 pav
terreno 8x45m palio 4 salas
4/4 2 banheiros copa/cozinha
a.serviço quintal perto igreja P
Socorro 25 mil compre c/sogu-
rança F/2252118 C/1492

0008306

EXCELENTE CASA DE 2
PAVIMENTOS — Vende-se
urgente na Rod.Arthur Bernar-
des frente p/pista merdindo
7,5 ao lado da igreja Perpetuo
c/3 garagens jardim 4 quartos

1 ampla suito 4 sala dep.emp.
cozinha quintal terreno modin-
do 7,5x115. Barbada. Percen-
tual Ltda f/241-3730 R.Aristi-
des lobo 223-lérreo C/175-J

5009418

LÚCIO REIS—Vende casa.2
pav.na RuaCuruçá (desocupa-
do) pronto p/morar garagem
3salas cozinha área aep/emp,
3 dormitórios sendo 2 suites e
p Í s c Í n a v a -
lor:NCz70.000,00.lnf
tf/2254404 C/J63 08 òs 19

5007441

PRÉDIOS E ÁREA COMER-
CIAL E INDUSTRIAL —
Vendo-se, excelente ároa de
4.335m2, servindo para Co-
mércio e Indústria. Contendo,
um prédio de dois pavimentos,
de 735m2 em construção de lu-
xo, três galpões, uma guarita,
estacionamento, disque, etc.
Sito a Av. Pedro Álvares Ca-
bral c/Soares Carneiro. Tratar
à Trav. 7 de Setembro, 292,
fonos 223-7129 - 223-2353 e
223-0621. Creci n-° 206.

0007649

PROMORADA — LÕjãõ lér-
reo na Av. Pedro Miranda de
frente p/avenida c/275m2 de
vão 2 salas de banho desocu-
pada totalmente.quitada pré-
dio p/qualquor ramo comercial
p/75.00 0", 00.
V/f/225-0822/225-4959
C/J-143.

5008979

TELÉGRAFO — Vende-so 2
casas em local nobre em frenle
a pista asfalto o ônibus o porta
c/2 qtos sala conj. coz banhei-
ro terreno 6x55 área const.
5x15. Tratar 2411315 preço
barbada C/896.

0008106

VENDE-SE DUAS CASAS
— De alvenaria com terreno
próprio. Quase esquina Pedro
Alvares Cabral ao lado de
Posto de Gasolina. Passagem
Pinhoiro Filho 9. Tratar do as-
sunto com o Moacyr.

0007932

PROMORADA — Vende lin.
da cobertura acabada varan-
dão tala social p/2 amb tala
estar/jantar 4/4 s/2 suite lav
copa dep emp 2 gar pia/ s/fos-
Ia preço 150.000, quitada
plano facilitado.
V/f/225-0822/225.4959
C/J-143.

5009013

PROMORADA — Vende l!n-
do apartamento no Ed Green
Village 2 gar varandas, salão
p/3 amb, ettar/jantar 4 suflês,
copa-cozinha, dep. emp. total-
mente decorado em alto luxo,
quitado
V/f/225-0822/225-4959
C/J-143.

5009098

SALAS COMER-
CIAIS/JOAO BALBY — La-
jas e salat p/qualquer fim co-
mercial entrega 15 meses pia-
no super facilitado peq sinal fin
pelo SFH. Contatos João
Balby 725 entro 14 Mar-
ço/Gen 2239184/2412719
C/21

5009127

LANÇAMENTO — Apenas
10 prof/liberais usufruirão das
melhores salas comerciais no
ponta nobre da Rua João
Balby (entre Generalissimo e
14) preço e condições espe-
ciais Informe-se já Av Assis de
Vasconcelos 488 f/241.3222
C/J-42

5009444

PROLAR LANÇA CÔNSUL-
TÚRIOS — Módico e Odon-
tolágicos com estacínamento
próprio no Centro Médico Ca-
milo Salgado últimas unidades
poupança facilitada. Tratar
Prolar 2298233 ou Tv. 3 de
Maio 1619 inclusive sáb/dom
atéós 13 horas C/J-60.

5009439

PROLAR TRAN5F. — Apl-°
no Cond. Ed. Time Square na
Doca Souza Franco c/3/4 (1
sufte c/closot), lavabo, c. cozi-
nha, á. serv., dep. comp.
emp., garagem, play ground,
s. recepções (s/acabamento In-
terno) M/detalhes na Prolar Tv.
3 de Maio, 1619 f/229-8233
C/J-60.

5009460

PROLAR TRANSF. — Apt-°
completamente equipado no
Ed. Esloril c/3/4 (1 suite) arma-
rios, sala estar em l/corrida,
estante em magno, b. social,
c.cozinha c/armários, a. serv.,
dep comp. emp. garagem pri-
vativa etc. Tratar na Prolar Tv
3 de Maio, 1619 1/229-8233
C/J-60.

5009568

PROLAR VENDE — 2 útil-
mas unidades no Res. Safira
Rua dos Caripunas 3486 enl.
em Set/89 3 quartos t/.l sufte
sacada ban. social e de serviço
c. cozinha e garagom. poup.
facilitada e financ. p/ SFH. Vi-
site o prédio ou consulte-nos
Tv. 3 de Maio 1619 lone
2298233 Creci J-60.

5009467

PROLAR VENDE — Terreno"na 
Av.Jorónimo Pimentel px. a

D. Romualdo medindo 9x75
mts, próprio p/residôncias, clí-
nicas, escolas, etc...Melhores
detalhes na Prolar Tv. 3 de
Maio, 1619 1/229-8233
C/J-60.

5009481

PROLAR VENDE — Apt? no
Ed. Málaga (entrega c/30
dias), 4/4 (2 suítos), 1 p/andar,
salão social c/varanda, lava-
bo, c. cozinha, á. sorv., dep.
comp. emp., 2 garagens, play
ground, s. recepções etc... Fal-
tando acabamento no setor so-
ciai e fntimo. Detalhesna Prolar
Tv 3 de Maio, 1619
f/229-8233 C/J-60.

5009505

PROLAR VENDE — Cober-
tura duplex, alto luxo c/4 suflês
(1 master) c/armários, estar fn-
timo, salão social avarandado
t/em t. corrida p/3 amb. copa,
cozinha, á. serv., dep. comp.
emp., 2 garagens, área condo-
mlnial c/piscina, play ground,
s. recepções etc. Melhores de-
talhes na Prolar Tv 3 de Maio,
1619 f/229-8233 C/J-60.

5009512

QUER VENDER OU ALU-
GAR? — Então procure quem
entende do assunto. Damos as-
sisténcla jurídica e contábil.
Administramos legalizamos.
Esc Barroso & Caetano
F/229-8167 Tv 14 de Abril
1542 C/1498

5009502

UMARIZAL — Vonde-so exc.
residência c/adaptação de 2
salas p/escritório na parte da
frente c/bolissimo visual gara-
gem tala 2 amb lav 3 suites
c/arm e ar cond piscina dep
comp de emp quintal e lavan-
deria NCz 120.000,00.
T/f/223.7730 C/1612.

5009510

UMARIZAL — Vende-se exc
bangalô sito a Av.Alm.Wan-
denkolck contendo garagem
p/2 carros c/amplo salão 6
qtos s/l suite ampla copa-
cozinha despensa lavanderia
dep comp de emp entrada late-
ral e área.Maiores det.
p/f/2237730 C/1612

5009546

UMARIZAL — Vende-se óti-
ma cata toda em alvenaria sita
a Rua Diogo Móia entre Ale
Cacela o Move de Janeiro
c/garagem sala 1 quarto, cozi-
nha e banhoiro. V. NCz
7.000,00 T/p/fone 2237730
Creci 1612

5009548

URUBATAN D'OLIVEI-
RA—Vende exc apto no me-
lhor local Wandenkotclc esq
Boaventura c/sacada si 3 amb
3/4 (1 tuite c/closot e sacada)
lavabo copa-coz a/serv dep
comp emp e gar s/de festa pis-
cina declc play Inf Av A de
Vasconcelos 488 fone
241.3222 C/J-42

5009441

VILLA DEL REY — Pertinho
de sua empresa-Rod. BR-316
em frente.ao Guaraná Garoto,
opt-i. a preço de custo, sistema
cooperativo, d 2/4 sala p/2
ambientes garagem, guarita
de segurança piscina infantil e
uma Ünda área de lazer. Von-
das no local ou pelo fone
223-8675. Creci 172 J.

0006061

WALL STREET — Compre já
seu consultório ou escritório
pagando 24 meses use FGTS
estacionamento sala espera e
gabinete copa banheiro em
construção na 9 de Janeiro. In-
formoçóes 229-6364. C/1393.

0007179

SINAL 2.900,00 — Entrega
Set. 89 ap. c/1 ou 2/4 pres-
taçõet fixai o único em Belém
nettas condições restam pou-
cas unidades vendas direto
223.8539 inclusive sóbado e
domingo C/847.

0007838

SÚLIDOS EMP — Vende
cond fechado no Doca c/salão
2 amb lav sacada 3/4 s/1 suite
dep comp bh social copa/coz
garagem acab de l-alr/C Co-
lombo 284 f/2270018 e
2271984 C/163-J.

0008263

TRANSFERE-SE AP-
TO—C/sacada coberta de osq
l-°andar com sala quarto ba-
nheiro social cozinha área de
serv Incluindo loja térrea preço
NCz 25.000,00 T/D Romualdo
de Seixas n-° 1277 apto 101
(2245858

0008298

TRANSFERE-SE — Apto na
Municipalidade Ed Notuno
com sacada sala 3 quartos co-
zinha área de serviço telefone
e garagem privativa. Tratar
com o proprietário fone
224-8803.

5008158

TRANSFERE-SE —Ótimo ap-
to. na 14 de Março, esq. c/a
Bernal do Couto. Contendo:
sala ampla, 3/4 copa-cozinha,
bh. sociol, dep. completa de
empregada, área de serviço e

garagem.T/à Rua Manoel Ba-
rala, 718 s/1404 f/2248377.
C/591.

0008083

TRNSFERE-5E APTO ED
COSTA DO SOL—C/3 suites
copa cozinha área de serviço
sala piscina dep emp garagem
etc. Tratar fone 224-0775 Cre-
ci 116 horário 8:00 às
17:00hs.

0008093

UMARIZAL COBERTURA
DUPLEX — Espetacular co-
bertura na Boaventura entre
14 e A. Cacela c/600m2,4 sul-
tes, grande salão, piscina, 2

garagens, etc... Entrega de-
zembro/89. Financia-se 30%.
Aruan do Carmo. Tis.
241-4614/235-2858. C/119.

0007592

UMARIZAL GALPÃO —
Vende-se excepcional galpão
na 14 de Março próximo da D.
Dutra, 15x50, estrutura de fer-
ro em arco c/9mts. de altura,
pé direito de 7mts., (pode en-
trar carreta c/40 toneladas).
Escritório, novo, desocupado.
Aruan do Carmo, tels:
241-4614/235-2858. C/119.

0007608

UMARIZAL TRANSFERE-
SE — Excelente apto c/sala
3/4 s/l sufte copa-cozinha ba-
nheiro social dep. empregada
na A. Barreto práx D. Romual-
do T/Booventura da Silva
1011 F/2241700/2413383
C/1516.

0008377

UMARIZAL VENDI-SE —
Casa alvenaria servindo p/ro-
sidencia ou ponto com odonto-
lógico sala 3/4 sendo 2 suites
copa-cozinha área com peque-
na piscina Inf o chaves fono
2243744 C/1667

0007020

APTO SALA 3M SUITE
QUINTINO — Entrega 15
metei prédio c/pltclna pltta
cooper ti jogot churratquolra
maloca 3 elov poupça congela-
da 1480,00 peq sinal 4300
OTNt Bradesco aceito trlca
Negócios Imóveis Ltda
2239184/2412719 C/21.

5009170

APTO—Trantfiro todo deco-
rodo, na Municipalidade gora-
gem tala etlar/jantar 3 dormil.
ele. Tábua corrida armários e
portai em mogno, natcenle etc
NCz 35.000,00 presi. bolxa
Botelho 2229795 C/986.

0007680

AVALIAÇÃO ORATUI-
TA—Avalio teu imável t/qual-

3uer 
detpesa.Tenho compra-

or c/dinhelro em mãos p/ca*
tat terreno e aplo de 10 25 40
65 80 !35a200milT/lndalo-
do Dias f/241.4129 r/Saares
Carneiro 4B0 próx. Sen. Le-
mos C/1388.

5009343

CASA VINDI-SI — C/equi-
pamento p/refrlamento e con-
gelado capacidade p/30 tons
c/20-° negativo c/vários como-
doi tervlndo p/empresas co-
mércio etc.loc A. Senador Le-
mos p/praça Brasil. T/José
Vieira R. Bernal do Couto
6 5 9 , c / R . d e
Seixas,F/222.5801,2240517
C/53

5009226

CASAS PRÉ FABRICADAS
—NCz294.00 por mes temos
14 modelos de 42.00m2 a
320.00m2 confeccionadas em
pranchas de madeira nobre de
4,5cm de espessura. Plano de
pagamento em até 60 mesos.
Atendemos em qualquer parte
do Brasil exposição e vendas
Casema Ind de Com. Ltda. Av.
Cons Furtado 1850. (entre 14
de Março e Generalissimo Cre-
ci 1549.fono 222-5407

0004670

CHÃO E TETO — Transforo
excelente apto no Ed Hanno-
ver c/sacada sala p/3 ambs 3
qts s/1 st c/closot e arms copa-
coz área serv dep comp emp 2
garagens privativas Chaves
Genlil 508 f/222-5044 CJ 161

5009270

CHÃO I TETO — Transforo
espetacular apto no Ed Mala-
ga 1 p/andar com salão 3
ambs sacada 4/4 s/2 suites am-

pias copa-cozinha dep comp
emp 2 garagens playground
salão de festas piscina etc Tra-
tar Genlil 508 f/222-5044
C/161 J

5009330

CHÃO E TETO—Vondo exce-
lente hotel em plena Alcindo
Cacela px Antonio Barreto 2
pav contendo 10 suítos pátio
sala de refeições área de et reu-
lação sala de recepção escrita-
rio copa lavanderia rara opor-
(unidade visitas ou Tratar Gen-
til 508 F/2225044 a 161

5008066

DR VIANNA—Amostragem
através video transf por 12 mil
prestação 31,00 ou vende
p/25 mil ap.na Diogo Móia
c/Doca sala quarto c/gurda-
roupa cozinha c/arm gradea-
do porteiro eletrônico etc.
F/2252118

0008302

ED. SAN DIEGOfDJALMA
DUTRA—Sala 2/4 bnhos
área serv copa-coz garagem
sinal 9.800,00 lin.2500 OTNs
chavos 616 OTNs entrega 120
dias use seu FGTs vendas Ne-
gócios Imóveis Ltda
f/2239184/2412719 C/J21

5009103

UMARIZAL— Vende-se uma
casa na Generalfssimo entre
Oliveira Belo e Diogo Móia.
Tratar pelo fone 223-6402
c/Colina.

0008627

VENDE-SE CASA — Locali-
zada na Sen. Lemos c/frente
p/a Pça. Brasil, medindo
7,85x29m. T/à Rua Manoel
Barata, 718 s/1404
f/224B377. C/591.

0008115

VENDE-SE TERRENO PRÓ-
PRIO— Para grandes projo-
tos (loja de departamentos su-
permercado posto de gasolina
etc) 2 terrenos unificados na
área mais nobre de Macapá
medindo 1365m2 de esquina
(Volor NCzl 60.000,00) Tra-
tar com Silvia Imóveis (096)
2224510 C/1269

5008493

VENDE-SE UMA CASA —
Rua Diogo Móin 1278, próxi-
mo Alcindo Cacela. Tratar ho-
rório da tardo, fono 222-7237
proprietário.

0007150

VENDE-SE — Um terreno ó
Tv 3 de Maio 469 medindo
6/55 fundos T/R XV de NoNo-
vembro 226 Ed Chamie s/803
T/225-2411 Creci 1003-R.

5009024

VENDE-SE -J- Uma casa em
madeira de lei Diogo Moia
1778 fone 225-2480 falar com
Santos.

5008130

VILLA DEL REY — Vendo,
Ultimas Unidades, apt-°com sa-
Ia dois amb., dois quartos, co-
pa coz., banheiro social o de
serviço, área do serviço, área
de est., interfone, churrasquei-
ra, silo à Trav. 14 de Abril n?
1900. Plantão permanente.
Não perca esta oportunidade,
vendas no local pelo fone
2238675. Creci 172 J.

0006015

VILLA DEL REY — Vendo,
Últimas Unidades, à um passo
do Centro, apt-0 com sala dois
ambientes, dois dormitórios,
copa cozinha, área de serviço,
banheiro sociol, área de esta-
cionamento guarita de segu-
rança o churrasqueira, sito à
Rua Cesário Alvim n-° 604.
Plantão permonenle. Vendas
no local ou pelo fone
223-8675. Creci 172 J.

0006019

ED.ESTORIL TRANSF AP-
TO 1701—Alcindo cacela
995 garagem play porta tra-
balhadas mogno piso tábua
corrida corredor c/estante
mogno 3/4 (suito}c/arm magno
lustres coz-c/arm.dep/emp. Vi-
sita f/241.4129 c/lndalécio
Dias.

5009323

ESCSIROTHEAU CORRÊA
-7- Vendo ótima terreno Av.Pe-
dro Alvares Cabral de
13.0O0m2 c/2 frontes outros
35x90 c/2 fr e 37x80, Av.Alte
Barroso 22x40 c/2 frentes, Tu-
plnambas 11x60 todos c/docu-
mentos em ordem fone
225-3980 C/231

5009428

ESCRITÓRIO YVAN RO-
DRIGUESflMOBILlA-
RIA)—-Casa 2 pavimentos
proj.em construção, vendo sit.
Diogo Móia Vila próx.Genera-
lissimo c/sala'banheiro copa
quartos suite p/7.500,00
F/235-3442 C/1539

0006959

EXCELENTE KIT-NET —
Diogo Mola p/D.Romualdo de
Seixas transfiro Inclusive salão
de beleza, tudo
p/NCz25.000,00 prest.
NCz35,00 t/lajotado sala
quarto bh. e cozinha decorada
Aceito carro no Negocio
F/231.6487 Cr.519.

5009345

IMOBILIÁRIA DAHAS —
Vende mansão no Umarízal
entre Tv 14 de Março e Alcin-
do Cacela local excelente óti-
mo preço T/13 de Maio 191
s/1007/B 1/222.8600
222.4525 C/1023.

5009075

VENDE-SE — Um Consultório
Dentário a tratar pelo fone
222-6227.

5008847

PRÉDIO COMERCIAL —
C/2 pavimentos recém construi-
do c/450m2 p/empr«tas clini-
cat comércio etc. vende-se loc.
Trav. D.Romualdo de Seixas
p/domingos Marrelrot T/Joté
Vieira R. Bernal do Couto
6 5 9 , c / R . d •
Selxos,F/222.5801,224-0517
C/53

5009215

PROMORADA — Excelente
terreno medindo 8,80x75mtt
na Jnrônimo Pimentel próx. a
Wandonkolk servindo p/qual-
quer ramo comercial preço
5 0.000,00.
V/f/225-0822/225-4959
C/J-143.

5009000

PROMORADA — Transfere
residencial Olimpus na Municí-
palidode sala do estar [antar
sacada copa-cozinha wc em-
pregada copa-cozinha gar.
priv. t/armórios p/30.000,00
p r • i t 5 4 , 0 0 .
V/l/225-0822/225-4959
C/J-143.

5009005

APTO 314 SUlTE/JOSÊ
MALCHER — Sala em L dce
varandas copa-cozinha área
serv si recepção bar vestiário

piscina poupança facilitado si-
nal 9.800,00 restante facilito
temeslrais chaves Negócios
Imóveis Ltda
2239184/2412719 C/21.

5009120

VÃL-DE-CAES
BARBADA—Vende-se casa
Cj Prov c/pátio sala copa-coz
2/4 gar casa esquina ótimo lo-
cal p/com e/ou resid. preço a
combinar-aceito
proposta/facillto-urg motivo
negócios. Tratar fone
233-2572 C/1682.

5009271

CASA DE ALVENARIA —
Vende-se no Conj. Providência
Quadra-29, Rua-13, n-° 322,
esquina murada e gradeada
quintal 3mxl6m2 quartos sala
e cozinha. Pedro.

0007126

GALPÃO —De alvenaria o
estrutura metálica 30x60 me-
tros, pó direito de óm, amplo
escritório e estacionamento, fa-
lar com Septimio fone
233-3804.

5008333

LÚCIO REIS — Vende ótimo
terreno Rodovia Arthur Ber-
nardes próximo a Celpa mura-
do lado esquerdo e fundos
pronto receber construções ex-
celente p/posto gasolina ou de-
pósito 100x100 Tf 2254404
CJ63

5007434

VALDECANS—Vondo área
industrial 100x500 aprox duas
frentes no asfalto força e luz
todo cercado documento or-
dem detalhes c/Orlando
f/2231770 2228682 dir/pro-
prietário praticamente dentro
Belém C/379

0006647

IOJÂO FRENTE GOV J
MALCHER — 140m2 pé di-
reito bem alto em construção
entrega 12 meses
p/150.000,00 facilito até 18
meses. Negócios Imóveis Ltda
Rua João Balby 725
f/2239184/2412719 C/J021.

5009191

LÚCIO REIS — Vende aptos
Ed Mônaco 2 e 3 dormitórios
garagem sta c/sacada bhsocial
copa-cozinha área serv dep
emp o apto 2 dorm tem uma
suite 3 dorm também entrada
NCz 17.625,00 Tf 2254404
CJ63

5007429

MANOEL LUIZ —Vonde

galpão em localização prívile-
giada rua Wandonkolk entre
Domingos Marreíros e Antonio
Barreto c/360m2 do área útil
escritório completo estaciona-
menlo etc 120000. F/2226225
C/440

5009017

PARA VOCÊ QUE DESEJA
MORAR BEM—Mos dospen-
sa pagar o luxo. A Chão o Tolo
tem p/vender Apt" Duplex à
preço de comum todo pronto
decorado armários em todos
as dependências blindox nos
banheiros 4 amplas suflês sa-
lâo tábua corrida lavabo, to-
dos avarandados 2 vagas de
garagem e muito mais- O Ed.
tenvpitcina play ground salão
festas porteiro eletrônico etc. e
tem + na transação pode en-
trar até imóvel de menor va-
lorlTudo Uso você pode ver na
Chào e Teto . Gentil 508
F/2225044 Creci-J-161.

5008039

TRANSFERE-SE—No C|
B/Vista Tv Boa Vlsla c/s/con|
5/4 2/tufles dep de emp gara-
gem ele. Tralar R/XV de No-
vembro 226 Ed Chamie s/803
T/225-2411 C/1003-R.

5009008

DIVERSOS
ATENÇÃO PROPRIETÂ-
RIO DE IMÓVEIS — Preci-
samot de catai terreno e apto
p/vender e alugar todas ai tal-
xas de preços 1/2246863 Se-
nador Lemas 1094 C/1594.

0008098

CASAS PRI FABRICADAS
—NCz294.00 por mis lemos
14 modelos de 42.00m2 a
320.00m2 confecclonadat em
pranchas de madeira nobre de
4,5cm de espessura. Plano de
pagamento em até 60 meses.
Atendemos em qualquer parle
do Brasil exposição e vondas
Casema Ind do Com. Ltda. Av.
Cons Furtado 1850. (entre 14
de Março e Generalissimo Cre-
d 1549.fono 222-5407

0004677

LUXUOSO APTO. — Von-
demos no "Edifício Atolanta",
Doca esq. com Tirandenles, 1
por andar, 650ms2. 4 suites, 4
vagas de carro, 2 quartos em-
pregadas, piscina e sauna pri-
vativa, entrega outubro próxi-
mo. NCz 240.000,00,
estudando-se forma pagamon-
to. Informações corretor Gil-
berto Danin, telefones
235-4029 (p/manhã e 6 noite)
e 224-3743. Inclusive aos do-
mingos. Croci 97.

0008535

MAGNÍFICA RESIDÊNCIA
—¦ Vendemos no "Jardim Bra-
sil", BR-316, o 15 minulos da
centro, com 900ms2 de área
construída, 3 suflês, piscina,
sauna, amplo salão de recep-
çãoc/150m2, copa e dispensa,
garagem para 8 carros, ampla
casa de caseiro, terreno de os-
quina c/2.400m2 ajardinado e
plantado, poço artesiano, etc.
Preço NCz 220.000,00 acei-
tando carro e imóveis menor
valor, na transação. Infor-
maçõos corretor Gilberto Da-
nin, telefones 235-4029 (p/ma-
nhã e à noite) e 224-3743. In-
clusive aos domingos. Creci
97.

0008533

VENDE-SE —Na Oliveira Be-
Io casa de madeira, n-TSSl en-
tre Alcindo Cacela e 9 de Ja-
nelro. Tratar 224-2737.

5008933

VENDE-SE 02 MILHEIROS
DE TIJOLOS —Pequeno
NCz 100,00 fone 2333674,
terreno no Outeiro 20x60mts
fone 2333674, terreno em
Castanhal 10x43mts.Fone ou
2333674.

5009828

EMPREGOS:

LAVADE1RA
LAV AD El IIA —2° a (,•¦', saló-
rio á combinar, paga-so INPS,
Av. Braz de Aguiar 564 apl-°
1202 A.

5009817

LAVADEIRA — Procisa-so
para lavar e pasar um dia na
semana, para três pessoas.
Tratar Barão do Triunfo Vila
Vieira casa 7 entro 25 o Almi-
rante Barroso.

5009609

LAVADEIRA —Que lave e
engome, trabalhe de -2" ci 5-a
exige-se quo saiba do ofício, e
referência do omprogas. Orde-
nado NC/50,00 o da-so Irans-
porte Av.Duque do Caxias
852 casa 42 onlre Chaco o
Humaitá.

5009471

PRECISA-SE —Do uma lava-
deira, que seja responsável,
para lovar fora de casa, tralar
trav. Vilela 2257, onlro 25 do
Setembro e Duque de Caxias,
salário á combinar.

5009610

LAVADEIRA—Que lave e
paste bem, na casa dos
patrões, 2 vezes por semana.
Diória NCz 5,00. Passagem
Apolinárlo Moreira 41(Tr An-
tonio Baena, frente a Sudam,
entre Almirante Barroso e 1-°
de Dezembro)

0008045

SERVEHTE
PRECISA-SE — De uma pos.
toa para trabalhar às 2" o A"
feiras a partir do meio dia e
aos sábados a partir das
7:30hs. Tratar no horário ves-

petino trazer documentos fone
220-0617.

5009778

SERVENTE — Preciso de uma
que não ettude e durma no em-
prego. Tratar Alcindo Cacela
n-°1386 om frente ao INPS tra-
tar com D. Sahda F/2229381
pela parte da tarde ou à noite

0007064

ESCRITÓRIOS
GERENTE —Empresa Indus-
irial Exportadora de produtos
alimentícios, procisa do pessoa
dinâmica, para trabalhar na
administração, que tenha ex-

poriência. Enviar curriculum vi-
lae, com pretensão salarial pa-
ra: Gerente - caixa postal
1575- 66000 Belém. Mantém-
se sigilo absoluto.

5009551

AUXILIAR DE ESCRITO-
RIO — Precisamos moça com
experiência de contabilida-
de/lançamentos Caixa, com re-
ferências. Tratar Castelo n-°
1221.

5008118

SECRETARIA — Com expe-
riônia em máquina de escrever
elétrica telex e arquivo que te-
nha 2-° Grau completo enviar
curriculum com pretensões sa-
larial e foto 3x4 para 

"Secre-

tária" Trav Padre Prudencio
61 sala 103 Centro.

5008401

BáBâ
BABA URGENTE — Paga-so
bom, tratar na Gentil Bitten-
court entre Serdezelo Corroa e
Presidente Pernambuco n-° 54
apt-° 1600.

5009763

BABÁ — Precisa-se de uma
que durma no emprego tenha
experiência e seja maior do
idade para cuidar de uma
criança de 3 anos. Tratar com
a senhora Eliana' pelo fone
229-8385.

5009708

BABA —> Preciso com ótimas
referências e prática com re-
cém nascidos durma no empre-
go folga quinzena). Tralar fo-
ne 224-2225.

5009472

DONAS DE CASA—Tomos
ao s/dispor serviçais seleciona-
das c/referências p/ramos de
babás cozinheiras iavadeiras
s.gorais serventes atendimento
imediato p/todo Brasil Lig
2221697 inclusive doming

5009528

PRECISA-SE DE BABA
—que traga referências e quo
não estude salário o combinar.
Tratar Conselheiro Furtado
606 Apt-° 1001

5009735

PRECISO 01 MOÇA—P/via-
jar p/Brasília + 3 anot p/01
catai 02 mocas p/Belém servi-
ços gorais e babs pg de 50.00
até 120.00 assino carteira foi-
ga semanal 16 Novembro 692
após Veiga Cabral 2221697

__^ 5009534
BABA NCZ 83,00 —
Procisa-so de uma pessoa de
responsabilidade, experiência
e não ettude, idade de 20 à 30
anos, durma no emprego e
apretente referenciai, para
cuidar de uma criança. Fone
231-3623.

5008714

BABA —Procisa-so de uma
maior de idade que durma na
casa dos patrões e não estude.
Tratar na Trav do Chaco 2502
casa 54 entre Almirante Barro-
so e l-°do Dezembro.

5008237

BABÁ —Preciso de duas mo-
ças, com l°grau completo pa-
ra acompanhar 3 crianças,
com 4, 6 e 8 anos, que sejam
educadat e ettejam habitua-
das com terviçot em casa de
família, durma no emprego,
não estude e tenham referên-
cias, salário a e folga a combi-
nar. Trav. São Francisco 583
próximo a Tamandaré.

5007830

PRECISA-SE DE UMA BA-
BA —Que goste de criança e
durma no emprego, pede-se
referências. Tratar pelo fone
224-3080.

5008537

PRECISO DE BABA — Que
durma no emprego, tenha rofe-
réncias, não estude, fácil tra-
balho, exc. ambiente.
T/t/231-6336 235-1707 ou
Alameda Bancrévea 196 Av.
Almirante c/D. Carmina.

OOOBftflS

COZINHEIRA
COZINHEIRA/LAVADEIR-
AIPASSADEIRA—Precisa-se
à Cons-0 Furtado, 3700 casa
31, próx à Barão de Mármore.
Trator ò noite.

0007434

COZINHEIRA DE FORNO
E FOGÃO — Precisa-se para
2 pessoas que durma no em-
prego Tratar na Av. Governa-
dor José Malcher n-°2218 na
parte da manhã. Ordenado
salário mínimo.

. 5009741

COZINHEIRA —Que
durma no emprego
não estude, paga-se
NCz120,00 mais
INPS. Tratar pelo fo-
ne 229-7552. Que dê
referências.

5009531

EMPREGADA —Precisa-se

para ajudar na cozinha e ser-
viço de limpeza, ativa o traga
referencias. Tralar Vila aos
Bancários Tv. Coronel Luiz
Benles 42, salário a combinar.

5009834

PRECISA-SE DE UMA BOA
COZINHEIRA — E uma Ser-
venle paga-se bem. Tratar Av.
16 do Novembro 605. No ho-
rário comercial, apresentar
referências.

5009518

PRECISA-SE —De uma em-
pregada domestica de forno e
fogão, assina-se a carteira.
Tratar Quintino Bocaiúva ed.
São Paulo 1574 apt-° 1303
bloco B, enlre Braz do Aguiar
e Nazaré.

5009680

COZINHEIRA DI FORNO
E FOOAO —Precisa de uma
que durma no emprego, que
tenha bastante experiência e
traga referenciai. Paga-te
muito bem aitina-te carteira,
feriai e 13-° salário e etc. Tro-
tar Rua Padre Eutíquio 1955
entre Pariquls e Caripunas no
horário comercial.

5008161

COZINHEIRA — Precisa-se
de uma que saiba também la-
var e passar roupa, para tra-
balhar em casa de pequena fa-
mília. E necessário que não es-
tude o possa morar no empre-
go. Comparecer com documen-
tos no Conj.Cidade Nova VII
Tv.WE-72 n-° 242, sábado e
domingo a qualquer hora. Sa-
tárlo em aberto.

0007630

COZINHEIRA —Que cozi-
nhe multo bem e cuide da casa,
durma no emprego, não estude
e dè referencias, salário e foi-
ga à combinar. Trav. São
Francisco 583 próximo a Ta-
mandará após 19 horas.

5007836

PRECISA-SE DE UMA CO-
ZINHEIRA— De forno e fo-
gão, que dê referência, paga-
se o salário. Tratar Av. Maga-
Ihães Barata, 110, Aplo. 501,
Ed. Palazzo Verona.

5008736

PRECISA-SE DE UMA EM-
PREOADA — Para serviços
gerais de preferência uma se-
nhora, que durma no emprego
pede-se referência , salário e
folga à combinar Tratar na As-
sis de Vasconcelos n-°438 entre
Manoel Barata e ó de Almei-
da Ciidepa 241-1123

5009386

PRECISO EMPRIGADA
—Que cozinhe lave passe ex-
periente NCr6000 mais café
almoço domingos livret. Tratar
na Tv WE 37A n-°732 C.Nova
VIII c/Norma n/dom.

5009223

PRECISA-SE — De uma em-

pregada dométtica para sorvi-
ços gerait que durma no om-

prego na Pais. Dionisio Bentos
no Ed Ribeiros apto 102 falar
com a senhora Geruta Bairro
do Marco.

500B5B7

PRECISA-SE — Paro contra-
lação imediata dot olemontot
abaixo relacionados: 1 maçari-
quoiro 3 armadoros 2 soldado-
res 2 pintores. Tralar com o se-
nhor Walter na portaria da
Nortubo no horário de 7:30
BR-316 Km 02.

5008672

PRECISA-SE —Do uma moça
com mais de 25 anos, para fa-
milia de 3 pessoas, quo durma
no emprego o tonha roferên-
cias, tratar rua dos Munduru-
c u s 1 3 1 6 c i
% doJ5 Terez5 das 8 às 14
horas.

5007006

PRECISA-SE —De pizzaiolos
com prática e auxiliar da cozi-
nha mulher. Tratar Ô de Almei-
da 1230 das 15 as 17 horas.

5008820

PROFESSORAS DE ANA-
NINDEUA—A Escala Gentil
Béquema ampliando o sou
quadro de professores está
contratando em Ananindoua,
professoras para maternal e
alfabetização, Inscrições à rua
Nair Cabral n-° 7 próximo a
rua Mocajatuba ao lado do
conjunto Geraldo Palmeira
(pela manhã).

5007519

RADIO TÉCNICO —Admite-
se c/bastanto prática p/lraba-
lhor c/rádio o toca-fitas de vei-
culos aparelho 3 em 1 e som
em geral retirada acima da
500,00 l/spoed Tv 14 do Mar-
ço 785 c/Diogo Mola.

5009251

COMERCIO

VENDIDORIS(AS) — Em-
presa comercial esta solocio-
nando vendedores (as) de ma-
teríais elétricos e hidráulicos
com experiência. Tratar com sr
José Carlos no horário comer-
ciai av Gen.Deodoro 1832

0OOB152

DEMAIS
PROFISSIONAIS

SECRETARIA — Empresa ad-
mito com experiência de 01
ano. ótima datilografia em
máq. elétrica, 2-° grau, roda-
ção própria, noções de arqui-
vo. Interessadas deverão en-
viar curriculum vitae com tel.
p/entrevista para Caixa Postal
674 Belém-Pa.

0008455

SERRRARIA NEWTON
CARNEIRO PRECISA — De
Laminador com experiência em
laminação de madeira bronca.
Salário à combinar. Trav. D.
Romualdo de Seixas, n° 23
Beira-Mar. Tel. 223-1488.

5008621

SERVENTE —Preciso que en-
tenda de cozinha sexo femíno
que durma no emprego e não
estude exijo referência de em-
pregos anteriores tratar pelo
fone 229-2483.

5008859

URGENTE — Empresa com fi-
liais em todo Brasil e breve ox-
pansão ao exterior recruta jo-
vens de ambos os sexos para
ampliar seu quadro de profis-
sionaís no departamento de
Assistência Cultura e Informal!-
ca. Requisitos: Idade de 18 a
28 anos, segundo grau com-
plelo e/ou superior, ótima apa-
rência e locução verbal campo
integral e disponibilidade ime-
diata. Oferecemos: Treinamen-
to especializado, oportunida-
det de transferência para ou-
tros estados e/ou países, ótimo
ambiente de trabalho, salário
acima de NCz340,00 men-
sal/inicial. Obs. Não exigimos
txporiôncia anterior, os candi-
datos daverão comparecer mu-
Tiidos de documentação básica
somente segunda-feira
(08/05/89) no horário comer-
ciai à Av. Gentil Bittencourt, 46
(próx à Pie Pernambuco) Balis-
Ia Campos.

0008410

VAGA DE OFFICE BOY —A
tratar na Av. 1°de Dezembro
n-° 1106 (depósito de cimento)
em frente o garagem da Boa
Esperança.

5008746

VENDEDOR (AS)
—Memória Computa-
dores, a maior em-
presa local de Infor-
mátlca está ampllan-
do seu quadra de
vendedores, oferece:
treinamento especla-
lixado, plano de saú-
de, refeição e salário
mais comissões.
Exige-se 2fgrau com-
pleto Idade até 30
anos. Apresntar-se
Gentil 554.

5007483

VENDEDOR E VENDEDO-
RAS — Empresa de médio
porte está precisando de ven-
dedor de ambos os sexos para
ampliar o seu quadro de ven-
das ganho acima de 600,00.
Mais informações Av. gover-
nador José Molchor 2088ien-
tre 9 de Janeiro e 3 de Maio.

5008917

RECEPCIONISTA PARA
HOTEL— Procisa-so, sen-
cio fundamental que
preencha os seguintes
raqulsltos I» V Grau
completo 2*falo fluente-
mente Inglôs 3*Boa apa-
rôncla. Favor compare-
cer somente quem
preencher, os requisitos
Av. 16 de Novembro n*
300 das 17:00 às
19:00hs.

5008771

REVENDEDORAS E PRO-
MOTORAS —Confecções,

jóias, perfumes etc. Comissão
até 60% + vale transporte-*-
brindes. Rua Tiradentes 547,
e/Quintino e Rui Barbosa. De
2-°a6-°das9 às lSlioras.

5008220

REVENDEDORAS
—Procisa-so de revendedoras
para trabalhar com catálogos
de cosméticos e bijoutorias
Danny. Comissões até 30%,
prêmios por venda. Tralar Rua
Ô de Almeida n-°624.

0007998

VENDEDOR — Admitimos 2
profissionais c/garra e bem ro-
lacionados idade entre 25 a
45 anos p/trabalhar c/2 ótimos
produtos de fácil venda comis-
são de 20%. T/Palácio do Rá-
dio, s/216 c/Vânia.

0008084

VENDEDORAS COM EX-
PERIENCIA — Para traba-
fhar na praça de Belém. Oforo-
cornos fixo, ajuda de custo, co-
missão e prêmios. Favor só
apresentar-se . pessoa apta.
Tel. 241.01.17. -..:..

8dò900c 5007516 I

VÉNbÉDÒhES (as)m-
Ótima oportunidade
para profissionais
com experiência em
vendas 02 anos. Ex-
celentes produtos pa-
ra área industrial e
comercial, de prefe-
rência c/carro e com
condições de geren-
ciar a empresa. Os
candidatos deverão
enviar curriculum vi-
tae detalhado c/tel. e
pretensão salarial.
Caixa Postal ní 674

'Belém-Pa.
0008467

JAPONÊS OU NISSEI
—Sexo masculino ou feminino
maior de 21 anos quo queira
trabalhar em cargo de confian-
ça, na área administrativa,
com dinamismo e vontade de
crescer na empresa enviar cur-
rlculum com experiência e es-
colaridado para caixa postal
688.

5008242

MANICURE —Precisa-se de
Manicure profissional para tra-
balhar em salão de fina cliente-
Ia, paga-se multo bem. Tratar
Apinagés 373, esquina com
Pariquis (Star Cabeleireiro)

5008219

MOTORISTA PARTICULAR
—Com pelo menos 2 anos do
experiência om casa de fami-
lia, salário e folga a combinar,
São Francisco 583 após 19
horas.

5007B40

OFERTA DE TRABALHO —
Inicie seu próprio negócio com
apenas 100 cruzados novos.
Visite J.R. Atacado de prata,
marcassita, folheado, zlrcone,
Lim mais de 600 modelos dife-
rei tes e com toda orientação
qua precisar para tornar-se um
revendedor (a) de sucesso fo-
zende seu dinheiro crescer.
Rua Santo Antonio 146 ao la-
do d'i Caixa Econômica.

0007202

PARAGAS ADMITE — Me-
cânicos autos, olmoxarife, ele-
tricista industrial, lanterneiro,
auxlliaras de escritório, fiscais
de rota, auxiliares administra-
tivos, capatazes, motoristas.
Tralar na Paragás horário
comercial.

0007458

PRECISA-SE DE ElETRICIS-
TA —De veículo e máquinas
pesadas, de motorista para
trabalhar fora de Bolem,com
experiência. Tratar na Quinti-
no Bocauva 1210 ao lado da
Embralol. Com o Sr. Cecilio.

5008414

PRECISA-SE DE PROFES-
SORES —Ou professoras
profictonais em ginástica aero-
bica. Tratar na Ãv. 16 de No-
vembro 827 aos domingos no
224-0424.

5007947

PRECISA-SE DE UMA MO-
ÇA—P/trabalhar em casa de
família de 2 pessoas p/serviços
gerais pede-so q/durma no em-
prego ordenado a combinar
Trolor no trav Vilela 2250 on-
tro Duquo o 25 de Setembro

0008351

PRECISA-SE DE UMA DO-
MESTIÇA —Para serviços ge-
rais o que saiba cozinhar,para
um casal sem filhos e que dur-
ma no emprego. Tratar na Ro-
dovia do Coqueiro Rua Santo
Lúcia n-^O (entrada ao lado da
Fripogo] fono 235-4773.

5008684

ADMIÇAO IMEDIATA —
Estaremos selecionando nesta
?;,foir(i, moças o senhoras, de
18 a 35 anos, IPgrau vompte-
to porá preenchimento de va-
gas em nossos escritórios faixa
salarial NC/200. Exigimos!
boa aparência. As candidatai'
deverão comparecer munidos'
de documentos e caneta a tra-
vesia Padre Eutíquio 307 2.°
andar sala 201 no horário das
8:00 às 8:30 e das 13 às 14
horas.

0008384

AGENTE DE TURIS-,
MO—Empresa de âmbito na-
cional atuando rva área de fé-
rias e viagens seleciona moças
e rapazes- 18 à 35 anos. Ve-
nha compor uma das maiores
equipes do profissionais da re-
gião norte no área de agencia-
manto e vendas, retirada man-
sal (mil cruzados novos). Va-
gas limitadas. Traje esporte fi-
no, favor comparecer c/docu-
mentos. Entrevista horário co-
mercial Trav. l?de Março 241,
Con|. 801 Edf. Nuno Alvares,
esq. c/Manoel Barata.

0008058

AGENTE PARA
TRANSPORTADO-
RA—Em fase de ex-
pansão nesta região
nomeia agente com
participação na so-
ciedade exigimos re-
ferências comerciais
bancárias e expe-
rlência no setor re-
meter curleulum para
Trav Viletá 2538 Conj
02.

5008627

At 'JDEL — Precisa-se contra-
tar vídraceiro montador com
experiência comprovada em
carteira. Tralar 2°feira na Rua
dos Tamaios 1357 esquina
com Tuplnambás no horário
dai 7:30 às 9:00hs e das
14:00 às 15:00hs.

5008595

ATENÇÃO — Micro empresa
operando no ramo de moveis
estufados esta precisando pa-
ra admisão imediata estufado-
res competentes e ajudantes
átimo salário T/Conj. Cidade
Nova VI WE 70 N-° 301
Esoc/SN 24.

5009207

AUXILIAR DE ALMOXARI-
FADO —Precisa-se do pessoa
que saiba datilografia e que
saiba emitir nota fiscal. Os in-
terossados davam comparecer
nesta 2-a feira Av.Marquês de
Herval 2201 enlre Pirajá e Pe-
rebebui no horário de 8 às 18
horas.

5008807

CARPINTEIRO PRECISA-
SE —De Carpinteiro, Pedrei-
ro, Pintor e Encanador. Preci-
samos em especial de um Ge-
rente de obras, pessoa Idonêa
com experiência comprovada.
Tratar na Rua Aristidos Lobo
112-A das 10 às 16 horas.

5007828

CHEFE DE DEPARTAMEN-
TO PESSOAL —Necessita-
mos admitir do sexo feminino
com grande experiência, en-
viar currículun vitae para Av.
Governador José Malcher
2377 indicando a pretensão
salarial.

5008121

CONVAP SA — Está admi-
tindo os seguintes profissio-
naís: Motoristas, serventes e
lanternelras,para trabalharem
efrvsua obra do Bolóm. Intores-
sados comparecerem om sou
canteiro de obras localizado
no Utinga procurar Sr.
Dionizío.

5005377

DE MILLUS CONFECÇÕES
INTIMAS — Estamos admi-
lindo Vendedoras Autônomas
para trabalhar através da ca-
talogos, comissão 50%. Tratar
Conj. Medice II, Trav. Portei,
154, tel. 231-0415.

5007514

DE MILLUS — Temos p/proh-
to entrega soutiens biquínis cal-
ças cintas calças elásticas cin-
tas modoladoros baby doll ca-
misolas robôs etc preço esp.
p/atacado. Djalma Dutra, 222
fone 224-6472.

0007850

EMBEC EMPREGA—Vagos
sem experiência: Auxiliar de
Contabilidade Entregador de
Pizza Auxiliar de Escritório
Opera rio- Braçal Ajudante de
Eletricista Ajudante de Monta-
gem Técnico Mecânico Técnico
Eletrônico Mecânico de Vefcu-
los Datilografa. Vagas com ex-
periéncia: Balconista Chapista
Emissor de Passagem Aérea
Promotor de Vendas Telefonís-
ta Secretária Comprador-
Motorista Operador de Perfu-
ralriz Almoxarífe de Peças
lanterneiro Funileiro Auxiliar
Administrativo Inspetor de Se-
gurança Capataz Pintor de Pa-
rede Fiscal de Rota Tesourei-
ro(a) Motorista "D" Servente
de Obras Carpinteiro Auxiliar
de Tesouraria Auxiliar de Es-
crilório Auxiliar de Serviços
Gerais Lavador de Veículos
Mecânicos Eletricistas Gerente
de Restaurante Supervisor de
Restaurante Servente do Lim-
peza Vigia Vaqueiro Vende-
dorosfas) Auxiliar de Contabl-
lidade Comprador Carpinteiro
Encarregados Engenheiro Me-
cânico Civil e Naval. Rua Ma-
noel Barata, 933 1? andar.

0O08498
ESCRITÓRIO — Empreso
abrindo filial em Belém, está
selecionando nesta 2° feira,
moças e rapazes maiores de
18 anos, 1-°grau completo de
bõa aparência, com ou sem ex-
poriência. Faixa salarial NCz
180,00. Os interessados deve-
rão comparecer com ducumen-
tos à Rua Manoel Barata 718,
Sala 120-°. 12?andar, no ho-
rário das 14:30 às 15:30 para
seleção.

0008523

ESTAMOS RECRUTANDO
—Rapazes para serviços ex-
ternos os interessados
dirigirem-se a rua 13 de Maio
n-"82 edificio Barão de Belém
2-°andar sala 201 procurar os
sr. Francisco ou Carvalho.

0008159

PRECISA-SE DE MOÇAS,
RAPAZES E APOSENTA-
DOS —Nossa firma espociali-
zada om venda de imóveis está
selecionando paro admissão
imediata de 10 pessoas ambos
os sexos para fazer treinamen-
to e possibilidade de ganho
ocima de NCz2.100,00. Aten-
dimento08hs as lOhs das 15hs
às 17hs com documentos. Rua
Altamlra 145 Mediei 1 atrás Es-
tância Tavares Bastos.

0006927

INDÚSTRIA QUÍMICA —
Instalada no Distrito Industrial
da Zona Franca de Manaus ne-
cessita de um supervisor e von-
dedores preferência com vefcu-
Io, pata esta região, lança-
mento novo no Brasil. Contato
com Sr. Izaquiel ou pelo fone
222-9953 Hotel Novo Aveni-
da. Av. Presidente Vargas n-°
404.

0008034

8L
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t^£^ísÈ]
EMPREGOS:

¦^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦b» M.M.C. ENGENHARIA

IkBHlTfi LTDA —Precisa para traba-
UEB1A1B lhar em Porto Trombeta os se-

DDADIOeinUalG gulntos profissionais, encarro-
rilUrlOOlvIl&IO godo de manutenção elétrica,

mmt^X:^ai^mmm,mammmm^ÊÊm eletricista montador,elólrlcista
força e controle, técnico em

ATENÇÃO FIRMA EM ES- eletrãnica, técnico Instrumentis-
PANÇAO — Esta admitindo >a. Empresa oferece alojamen-
pessoas ambos sexos p/servi- I? refeitório, folga de campo a
ços de relações publica salário cada 90 dias e salário a com-
fixo comissão e condução o binar, os interessados deverão
cobradores que rezída em apresentar-se a Av. Serzedelo
Icoaraci Duque de Caxias 275 Cãrrea n."319 dia 0805-89
Malinha. das 15:as 18 horas munidos de

5009776 documentos e currículu vitae.
__^_______ 5009786
ATENÇÃO JOVENS — Aci-
ma de 16 anos ambos os sexos METALÚRGICA PINO-
boa apresentação escolarida- QUIO —Precisa-se de um ser-
de Io Grau so vocô preenche ralheíro para admissão ime-
estos requisitos compareça pa- diata, tralar na trav, Vilhena
ra ontravista na Av Presidento 49 próximo" a Colson Malcher
Vargas 560 3-° andar galeria Terra Firme,
comercial munido do 5009459
documontos. ,

5009500 PRECISA-SE DE CAMAREI-
RA—Av Ceará 74

CORRETAGEM—Venha ga- 5009779
nhor dinheiro conosco sem no- ¦
nhum vinculo ompregatício co- PRECISA-SE DE CARPIN-
nosco veja como é fácil basta TEIRO —De acabamento,
você nos indicar pessoas quo com ferramentas, a tratar na
desejam vendor linha do tolofo- Av. 1 ?de Dezembro 1106 (de-
ne instalado ou em carnot na posito de cimento) em frente a
capilalk ou salinas mosquoiro garagem da Boa Esperança,
belem ações de clubes sociais 5009844
de belóm ou automóvel em do- _^____^_^________
da negócio você pode ganhar PRECISA-SE DE UMAS
de 50,00 100,00 200,00 até COSTUREIRAS—Profissio'
500,00 guardomos sigilo com nais, salário a combinar. Tra-
o seu nome peça informação ,ar ^ua Roso Danln 996- Conj.
em Aulo Gil Matriz II cm Gil- Roraima. Canudos. Urgente
berto Tv Frei Gil Vila Nova 5009690
249 Cenlro 2233351 Ligue
hojo PRECISA-SE — De 2 moças

5009509 para trabalhar na perfumaria
-____^„ Ramago ter boa aparência do
DATILOGRAFA — Com co- 1,65 p/cima ter o 2-°Gruu com-
nhecimento do Língua Portu- pleto e traga toda documenta-
guesa é elemontos básicos de ção. Tratar na 13 de Maio
cálculo precisa-se para admis- 111.
são imediata Apresentar-se 5009573
partir das 15:00 hs a av Anto- , |
nio Everdosa 947 (entre Eslre- PRECISA-SE —De
Ia w Timbó) procurar sr atendente-enfermagem e medi-
Antonio co planlonista paro hospital

5009732 pediatrico. Tratar Av. Duque
____^_^_______^_^ deCaxias 1016apartir das 13
EMPREGADA —Precisa-se às 16 horas,
com responsabilidade e oxco- 5009452
lonto salário que cozinhe e dur-
ma no emprogo. Tralar Benja- PROFESSORAS PRE-
min Constant 1500 Apt-° 103. ESCOLAR — Escola em fase

5009780 de expansão está selecionan-
do, as interessadas deverão

EMPRESA EM ESPANSAO dirigir-se ao Conj. Parklãndia
—Precisa contratar, uma moça quadra C casa 4 neste domin-
p/gerente do vendas com espe- go no período de 8:00 às
ri6ncia,duas moças p/supervi- 13:00 horas ou durante ase-
soras, *3 p/relações públicas, mana a partir das 16:00 ho-
oferecemos ordonado,carteira ras. Melhores informações fo-
assinada, produtividade ,as- ne 231-4904.
sistoncía médica, e seguro. Rua 5009675
Manoel Barata n-79 sala 205. __

5009470 REPRESENTANTES CO-
MERCIAIS — ParaCaslanhal

ESTAMOS CONTRATAN- Marabá Altamira Santarém
DO — Supervisor de loja cai- Macapá pessoas físicas ou júri-
xasatendentesechapistascom dicas enviar currlculun vitae
experiência comprovada Lan- para Trav Lomas Valentlnas
chonele Ice Clube Braz de 1073 Cep 66240 Belém Pa sá
Aguiar 304. aceitamos representantes resi-

5009811 dentes nos locais.
^__ 5009775

FIRMA EM EXPANSÃO  
Admite promotores de venda VENDEDOR —Precisa-se
com 2° grau complelo vende- com experiência em vendas ex-
dores(as). Empresa necessita ternas, tratar rua Veiga Ca-
admitir profissionais com expe- bra! '14 fone 224-1011.
ríéncía dinamismo e" ambição • ¦' 5009668
profissional oferecemos salário ____^______
comissão Entrevista av José PRECISA-SE — De mecânico
Bonifácio 20 altos em frente de autos. Tratar na Cobras
Colgto Augusto Meira Horário Trav Humaitá 967 no horário
comercial \ comercial.

5009713 5008434

SERVIÇOS
PROFISSIONAIS:

EDUCAÇÃO
E CURSOS

MARJORIE CHOCOLA-
TE—Programação para o dia
das mães.2° feira de manhã
rosto de boneca com chapéu
decororado em chocolate-
bombons finos fondant menta,
cereja e coco. Tardo: bouquet
de rosas em chocolate
decorado-flor de sabonete. 3~
feira: Manhã coração de cho-
colate com seus filhotes-
montagem de bijolerias. Tar-
de: ramalhete de rosas em cho-
colate decorado-bríndes em
sabonetes. 4-° feira: Ma-
nhã:Porta Jóia de chocolate
decorado o rendinha-coração
em gesso com renda e se-
da.Tarde:quadro em chocolate
motivo dama antiga com
rondinha-brindes em cerâmica
branca pintado a mão.5-° foi-
ra:Manhã coração marmoriza-
do em chocolate o rendinho-
sachÔ. Tarde: plaqueta foliei-
dades mamãe em chocolate
decorado e rendinha-broches
de massas. 6-°foira: Manhã Pi-
rulitos decorados botão de ro-
sa e coração materno-espolho
personalizado com renda e fi-
ta. Tarde:Bombons:regÍonal
sonho de valsa, recheados, de
licor, de queijo, de castanha
de caju e prestigio. Sábado-
Manhã: coração com ramalhe-
le de rosas e chocolate decora-
do com rendinha-salamB de eu-
puoçú. Aulas extras Rua dos
Tamoios 1664 fone 224-8234.

5009533

FISICA E MATEMÁTICA —
Curso básico destinado a estu-
dantes de 2-°grau. Vagas Umi-
tadas. Turmas: tarde e noite.
Início: 15/maio. Maiores Infor-
moçães f/224-4854 (Prol. Al-

' berto Tavares e Paulo Dulops).
Tv. Padre Eutiquio, 1184.

0008381

FlSICAfMATEMATICA
—Leciona-se particular para
2?grau, vestibular e ciclo bási-
co UFPA Cesop e Ficon. Fone
222-1170.

5008935

INGLÊS —Aulas de reforço
para 1 °e 2?graus o para o mé-
todo In Touch a domicilio Tra-
lar pelo fone 233-3497

5006888

INGLÊS —Leciona-se nas em-
presas e particulor para: con-
versaçâo reforço para colégio,
principiantes e tradução. Tra-
lar fono 223-2448

5008222

LECIONA-SE MATEMAtI-
CA — 1 -°e 2-°grau à domincilio
falar com Luís Alencar fone
222-1573 ou Tv Sáo Francisco
450. Fale com quem conhece.

5009039

MARJORIE CHOCOLA-
TE—Programação para o dia
das mães.Dia 8/5 ás 9:00hs
aprenda a tirar o molde de co-
ração em chocolate e persona-
llzar com o nome mamãe òs
15:00hs belíssimo vaso espe-
lhado 16:00hs lindo arranjo
em flores socas.Dio 9/5 às
9:00hs bombons de creme:Ga-
mache Paris às 15:00hs origi-
nal coração em pastilhagem
doce recheado com trufas de
ameixa e decorado com flores
da mesma massa, 16;00hs brin-
des em sabonetes.Dia 10/5 às
9:00hs salame de cupuaçu o
chocolate às 15:00hs delicioso
sorvetão e sua taça de choco-
late às 16:00hs rosas e arran-
jos em sabonete.Dia 11/5 às
9:00hs delicioso pastelzinho
de cupuaçu às 15:00hs amigos
confeiteiras venham aprender
conosco belíssimas rosas de
margarina para decorar o bo-
Io da mamãe òs 16:00hs pintu-
ra em peço de porcelana bran-
ca coração materno.Dia 12/5
às 9:00hs belíssima pintura om
fondant coração prestígio pin-
tado a mão com chocolate ás
15:00hs finalmente a aula que
vocô tanto esperava a "taça

da felicidade" às 16:00hscria-
tiva chinela da mamãe em co-
tim metalassé.Dia 13/5 às nove
horas lindo vaso de renda e ro-
sina às 15:00hs belíssima cai-
xa coração da mamãe de car-
tonagem forrada com cetim
metalassé. Visite nossas lojas o
verifique as aulas extras Braz
de Aguiar 135 e Rua dos Ta-
moios 1664 fone 224-8234.

5008821

MATEMÁTICA FINANCEI-
RA—Mlnistrador Dr. Ruy Sizo
Prós graduado na S.G.V. inf-
cio 15 de maio local Centur ho-
rário das 19:00 às 22:00hs va-
lor Ncz 92,00 promoção Cen-
tro de Estudos Matemáticos fo-
ne 222-6076 e 224-7847.

5008764

NA 4* FEIRA —As 15:00 hs
ensinaremos a fazer a Taça da
Felicidade, para os dias das
Mães. Tratar pelo fone
223-1984 com Fátima.

0008575

TÉCNICA DA ORATÓRIA
— Ministrador Álvaro Paes do
Nascimento período de 8 a 12
de maio horário 19:00 às
22:OOhs local Centur valor
Ncz 70,00 promoção Centro
de Estudos Matemáticos fone
222-6076 e 224-7847.

5008761
LECIONA-SE — Pintura em
tecidos e aceita-se encomen-
das. Trator pelo fone
222-6503 início das aulas
19/05.

5008592

AULA A DOMICILIO — Ma-
temática 5?a 8-aséríe. Contato
227-1293 com Deney.

5009605

APRENDA A FAZER —Lin-
doi Abajours espelhos em co-
ração porta-relratos ludo p/o
dia da mães. Tratar fone
226-9940 ou 226-2580 preço
4,00.

5008211

AULAS DE REFORÇO —
Ledona-se inglês p/reforço í"«
2? graus hora aula NCz6,00.
Tratar c/prof-° Pedro Paulo tel:
2315439.

0008387

AULAS PARTICULARES
—Físico, Matemática, Ingldt e
Francês para l?e2-°grau. Tra-
lar fone 223-3138 ou
223-0B27.

5006734

CONCURSO DE BOLSAS
DE INGLÊS—No Acadêmico
Engllsh School v/esludará uma
semana de aulas grátis o fará
um teste no final. São 40 boi-
sas integrais a 200 par-
ciais.Não é preciso sabor nada
de inglês.Inscrições aber-
tas.Av.Semdor Lemso 1437
o,p/f/222-9438.

0007722

CONCURSO POLICIA FE-
DERAL—O Curso Lavãisier
está preparando candidatos
ao concurso anual da PF quo
se realiza de dois om dois anos
sempre nos anos imparesy épo-
ca do concurso julho/89 (masc.
e fem.J. P/agonte, escrivão e
papilocoplsla, todas as mate-
rias Incluindo psicotécnico. Ma-
trlcula NCz 25,00. Inf.
Lavoisior- Generalíssimo/306
c/Diogo MÓÍa, altos da Açodo-
mia Boa Forma.

5007443

CONCURSOS — Esta-
mos iniciando a pre-
paração de cândida-
tos para concursos do
Ministério da Fazen-
da (TTIM), Banco Cen-
trai e Banco do Bra-
sil. Comece a estudar
agora e adquira sáli-
da base para sair-se
bem em qualquer
desses concursos.
Procure pelo prof.Ca-.
ripuna através do
tol.224-3722, ou di-
retamente em sua re-
sidêncla, na Almiran-
te Tamandaré 979, a
partir das 18:30hs.

0007637

CONSTRUÇÕES E REFOR-
MAS EM GERAL—Execução
de projetos de arquitetura, olá-
tricôs e hidro-sanitários, total-
mente legalizados, rospagem,
enceramento o vitrificaçâo de
t á b u a s e
tacos.F/2410560/2236065

0007970

CONVITES BRINDES E
PRESENTES —Aprenda a fa-
zer lindos convites, brindes e
cartões, para aniversários, e
dia das mães. Fone 223-0537.

5008777

CRECHE INFANTIL —Para
criança na faixa de 01 a 04
anos. Tratar no local. Tv. 14
de Março Pass. 12 de Novem-
bro 73 entre Oliveira Belo e
Bornal do Couto falar cam Sil-
vana o dia todo.

5007325

CURSO AUXILIAR DE EN-
FERMAGEM—Seja um Auxi-
liar de Enfermagem professo-
res especializados aulas teori-
cas e práticas estágios em hos-
pitais Escola Profissional Orne-
ga Trav. Castelo Branco 740
entre Magalhães Barata e José
Malcher fone 226-4680.

5008645

CURSO DE CULINÁRIA —
Aula do dia 11 5? feira as 14
hs (Receitas Novas). Rolos Mis-
to de Frango e Bolo Polonês
(de uvas). Inscrição com ante-
cedência a partir de hoje • fone
223-3774.

0008408

CURSO DE MASSAGEM —
Não deixe passar esta oportu-
nídade, poucas vezes acontece
um curso desta natureza. Ve-
nha logo se increver no Curso
de Massagem que OR-
Academia está oferecendo. In-
formações à rua Ó de Almei-
da, 563, Fone 222.8306.

0007679

CURSOS DIVERSOS 8/5
—Torta doce 9/5 finos salga-
dos 10/5 doces artístico U/5
travessa 13/5 caixetas 6 mo-
delos 15/5 torta salgada 16/5
salgados a jato 17/5 cocodi-
nha de de fila canudinhos doco
f/2240525.

5008297

DATILOGRAFIA — Executo
em máquina elétrica IBM: TCC,
monografia, relatórios, contra-
tos, etc. Dou referências. Infor-
moções fone 222.3409 com
Maria Luiza inclusive fim de
semana.

0007963

ESCOLA TÉCNICA PREPA-
RATÓRIO — Últimas vagas.
Inscrições abertas no Curso
Acadêmico, aulas de 2° a 6°
excelentes professores, resolu-
ção dos últimos testes da
E.T.F.Pa, 12 anos do tradição.
Sua matrícula é certeza de
aprovação. Av. Senador Lom-
so 1437oup/f/222-9438.

0007720

ESCOLHA SUA PROFISAO
—Matrículas abertas no CEPE
paro os cursos de eletrônica
rádio tv pb tvc eletrônica resi-
dencial industrial mecânica de
autos motor caixa de marchas
diferentes Rui Barbosa 1981

5009313

CURSO EXCLUSIVO CB —
Somente para ároa de Ciôn-
cias Bitógica últimas vagas Dr.
Moraes 115 ao lado da Tele-
para entre Nazaré e Braz de
Aguiar fone 222-5803.

5009601

DATILOGRAFIA EM 1 MÉS
—A opção e Cid m/man elétri-
ca eletrônica met pral moderno
em salas c/ar cond. som amb
tel pub lanch xerox foto matri-
cuia e Inf.em l/hor. Av.Nazaré
441 T/2238519 Cid 6 a opção

5009761

EQUIPE DE PROFESSORES
—Leciona, Química, Físico,
Português, Inglês, Técnica de
redação, e etc. Tratar com a
professora Maria do Céu fono
222-3017.

5009494

FALE INGLÊS EM 9 ME-
SES— Se vocô não dispõe do
tempo o precisa do inglês p/on-
tem seja um aluno Opdec nora-
rios flexíveis turmas reduzidas
inglês a nível a conversação
Contatos c/Sandra 2283202
Todos os dias indus sábado e
dom

5009640

FISICA E MATEMÁTICA
—Aula de reforço em sua resi-
dência para 1? 2-°grau e con-
vénio. Tratar pelo fone
226-9025 Professor Ronaldo
Lopes,

5009660

AULAS PARTICULARES -
De Química, Fisica, Malomóll-
ca, Biolágia e Língua Portu-
guesa Dr. Moraes 115 fone
222-5803.

5009592

CURSO DE COMUNICA-
ÇAO E EXPRESSÃO — Lin-
gua Portuguesa, Literatura, In-
terprelaçâo do texto e Roda-
ção Professara Rita de Cássia
Dr. Moraes 115 ao lado da To-
lepará fono 222-5803.

5009596

CURSO DE CULINÁRIA —
Aula dia 09/05/89 as 15:00 hs
bolo gelado do abacaxi e
anels ae cebola ompanados -I-
lanche Rua Jeronimo Pimonlel
370 f/222-4276

5009724

CURSO EXCLUSIVO CB —
Somente para ároa de Ciôn-
ciarBIlógica últimas vogas Dr.
Moraes 115 ao lado da Tele-
para enlre Nazaré e Braz de
Aguiar fone 222-5803.

5009600

MEDICINA
E SAÚDE

FAZ-SE — Limpeza de pele a
domicilio fone 225-3116 e
241-2499 falar com Fidelis.

5009542

PREVINA A CARIE DO SEU
BEBE —Dra. Nadia Praxedes
Araújo, especialista no trata-
mento de carie de mamadei-
ra,atende de 2-a4-ae 6-°- Ed. Im-
portadora Presidento Vargas
sala 213. fone 226-7547.

5009661

HOSPITAIS, CLINICAS E
MÉDICOS — Venda mesa ei-
rurglca de marca phllips, com-
pleta c/todos movimentos, uma
mesa obstetrica de marca mor-
cedes imec, completa c/movi-
mentos e um blsturi elétrico bi-
polar p/500 wats de polôncia
portátil. Tratar travessa São
Pedro n-° 748 Bairro Batista
Campos

0008637

PSICÓLOGO ROGERIA-
NO — Atende a domicílio, fo-
no 223.1096 se vocô tiver: De-
pressão, neurosa, problema de
comportamento, complexo de
inferioridade e outros proble-
mas parecidos então liguo, e
tente ser uma passoa completa.

0008543

ASSESSORIA
JURÍDICA

ESC BARROSO & CAETA-
NO—Advocacia Imóveis e
contabilidade aceitamos cau-
sas civis trabalhista criminais
comerciais cobrança, legaliza-
mos administramos vendemos
loteamos s/imóval C/1498
F/229-8167

5009480

INVESTIGAÇÃO PARTI-
CULAR —Resolvemos casos
de adultérios pessoas desapa-
recidas roubos administrativos
segurança pessoal e industrial
acompanhamentos T/2242022
Bip-B-61 c/Andrade q-hora
diariamente

0008294

BELÉM CENTRAL DE CO-
BRANCAS —A maneira mais
direta de reaver o seu dinhei-
ro. Cheques, promissórias, alu-
guéis (contratação e cobrança)
Rua Pe. Prudênclao n?61 sala
505f/241-1308 Reg. 74114.

0008186

DIREITO DA FAMÍLIA —
Inventários, separações ami-
gavéis ou judiciais, divórcios,
etc. Abrangendo proposituras
de ações defesas e recursos.
T/Escritório Haroldo Fernan-
des Rua 28 do Setembro 269
conj 207 f/223-6272 C/6.

0008278

ESCRITÓRIO DE CONTA-
BILIDADE EM GERAL —En-
dBreço Tv. Barão do Tiunfo
n-°1925 Vila Alda Maria.casa
5 Bairro da Pedreira telefone
226-5894

5008079

ESCRITÓRIO LlSIO CAPE-
LA — Advogados. Lfslo
doa Santo* Capela Armo-
nia Maria Capola K.
Loão, Lfcla Maria S. Ca-
pola Lopos. Civil, comór-
dal, trabalhista, Crlml-
nal o Imobiliário. Av. 16
do Novembro 112 Fonei
241.0349.

00086211

HAROLDO TERNANDES
ADVOCACIA — & Imóveis.
Causas: cíveis, comerciais tra-
balhistas o criminais: compra,
venda, locação e administra-
ção de bens. Rua 28 do Setom-
bro 269 conl. 207 f/223-6272
C/6.

0008272

SERVIÇOS
DIVERSOS

AFLALO ENGENHA-
RIA E EMP. LTDA —
Construção Civil em
Gorai. Engenharia de
Perfcla e Avaliação,
Transações Imoblllá-
rias. Consulte nosso
Departamento Tocni-
co. Trav. Alteres Cos-
ta, n» 2.003 Fone:
226-2997.

0007715

AR CONDICIONADO
CONSERTO E LIMPEZA —
Geladeira, bebedouros etc.
Executa-se instalações elétri-
cas residenciais. Tratar fone
231-5-135.

5008915

BRASTEMP CONTINEN-
TAL 2001—Chame "Aslob"

serviço especializado: máqui-
na de lavar roupas lavalouças
geladeiras fogões garantia 3
meses orçamento grátis Av Ro-
berto Camelior 725 fone
2410589.

0008167

DETETIVE PARTICULAR
ESPECIALIZADO —Em ca-
sos de infidelidade conjugai
dúvidas, pessoais desapareci-
mentos telefonemas anônimos
acompanhamentos executamos
serviços fora de Belém
T/2242122 Bip-B-61 Joseff.

0008299

DETETIVE PARTICULAR
ESPECIALIZADO —Em ca-
sos de infidelidade conjugai
dúvidas, pessoais desapareci-
mentos telefonemas anônimos
acompanhamentos executamos
serviços fora de Belém
T/2242121 Bip-B-61 Joseff.

0008626

DETETIVE PARTICULAR —
Luiz Fernandes, especializado
em adulerío furtos e roubos,
etc. fone 233-1892.

5008837

INVESTIGAÇÃO PARTI-
CULAR —Resolvemos casos
de adultérios ppssoas desapa-
recidas roubos administrativos
segurança pessoal e industrial
acompanhamentos T/2242022
Bip-B-61 c/Andrade q-hora
diariamente

0008625

MOTORISTA — Oferece
seus serviços para táxi, carros

particulares ou utilitários para
bico ou tempo integral. Ligue
2250315.

0008388

SERVIÇOS EM PISCI-
NAS — Fazemos ser-
viços em geral trata-
mento de choque, do-
sagom de cloro, ph,
reparação do mate-
rial filtrante e tubu-
lação serviço de aspi-
ração etc. Falar com
Sr. Marcelo
F/2269917.

0008579

SÓCIO P/GARIMPO —
Admite-se capitalista para ex-
ploração de ouro. Lavra auto-
rizada e registrada, potencial
de uma tonelada de ouro. Tra-
tar pessoalmente c/Dr Brito, Av
Almirante Barroso 938 BI A
apto 204 Marco Belém.

0007183

UTILIDADES
PARA

0 LAR:

DECORAÇÃO
TELEVISÃO CONSERTA-
MOS—A domicilio a cores

preto branco Sanyo Sharp
National Philips Philco Hitachi
Mitsubishi Semp Toshiba opa-
rolho som 3x1 damos garantia
não cobramos visita fone
2280072 Kodani

5009706

VENTILADORES DE TETO
—Lindos ventiladores c/lumi-
narias, útil e decorativos, no-
vos na embalagem, serve para
Cidade e casas deveranoio,
vende-se. Inf. 224-2065, qual-
quer hora. ólimo presente pa-
ra o dia das mães.

5009798

TV E SOFÁ — Philips 20', no-
va, modelo espacial, stóroo.
Ultimo modelo. Sofá verde-
água p/7 lugares (4 e 3) c/pe-
ças móveis, novo.
T/l/241.3264.

5009037

ANTIGÜIDADES
E ARTES

ANTIGÜIDADES —
Compra-se móveis pratarias,
lustres, critais, bronzes, qua-
dros e etc. atendemos seu cho-
mado Trav 

"São 
Pedro 662 fo-

ne 224-9863 223-4305.
5008907

RELÓGIOS MARCA AN-
SÔNIA OITAVA-
DO—250,00 e 280,00 oila-
vado c/mesa 380,00 prato em
porcelana c/relógio pêndulo
160,00 moso redonda 150,00
jogo chá em porcelana polane-
sa 180,00 pronso copiadora
em ferro e bronzo c/mosa
180,00 Pça da Bandeira 54
F/222-9173

0008470

SERVIÇOS
PARA 0 LAR

APROVEITE — Trilho p/corli-
na a NCz 5,00 metro colocado
e secador de roupa de teto e
parede a NCz 25,00 colocado
fazemos cortina sob medida
serviço de box p/banheiro. Ro-
muoldo 2298536 2291738.

0007590

EMPALHA-SE CADEIRAS
—Espelhos de cama ou qual-
quer obejeto de palhinha poli-
mos móveis p.menor preço or-
comento grátis atendo a domi-
cílio dou referências falar
c/Sr.Raimundo 1/226-7492
qualquer hora.

5009301

CONSERTO E LIMPEZA DE
AR CONDICIONA-
DO—Geladeira bebedouro
central prosdócimo executa-
mos serviço no local damos ga-
rantia Dalifran Refrigeração
231-3823 anote este número
na sua agenda.

5006261

CONSERTO LIMPEZA DE
AR CONDICIONADO —
Geladeira bebedouro prosdó-
cimo, contrai de ar executamos
serviços no local damos garan-
tia Dalifrin refrigeração fone
2313823 anote esto número
na sua agenda.

0008090

ELETRÔNICA ORION —
Consertamos TV e som Sharp
Sanyo Philco Philips National
e Toshiba consertamos à domi-
cllio fone 229-7420 não co-
bramos visita Av. Celso Mal-
cher 246 compramos seu TV no
estado.

0007612

FABRICAÇÃO E CONSER-
TO DE ESQUADRIA — De
alumínio box para banheiro
portas p/balcão de Pia, portas
janelas grade balancin tudo
em alumínio e acrílico orça-
monto grátis pedidos
f/231.0378, 224.7245.

0008601

PINTA-SE — Casa o aparto-
mBnto, faze-se encanação do
água o qualquer tipo de servi-
ço. Inclusive sábado e domin-
go. Telefone 229.8536, falar
com Sr. Carlos.

0008O28

SERVIÇO AUTORIZADO
—Sharp,Sanyo, Prosdócimo
(Forno)- Clímax (lavinia) Whi-
te Wastinghouse • Chame
Mangini fone 

"222-3604,

241-3217 224-0260. Trav Co-
ronel Luiz Bentes n-°95 Atendi-
mento domiciliar

5008920

SERVIÇOS URGENTES —
Dosonluplmentos pias vasos es-
goto válvulas hidras telhados
infiltrações pinturas limpeza de
fachadas de lojas residências
garagens hall de pródios com
máquina lavo jato orçamento
grátis chamar pelo fono
224.2022 Blp 824 Cláudio
Nory

0008055

VENDO 2 AR 21.000 a
18.000 BTUS — Pro<o
350,00 e 400,00 só ale anui
nhã marca Springun Admirai,
estar instalado o funcionando,
compressor francês. Tratar pe-
Io lone 2313823 horário co-
mercial Chalés.

0008088

FESTAS,
ANIMAÇÃO E

ALIMENTAÇÃO

ALUGAMOS E FAZEMOS
—Decoração do fostas, infan-
tis e outros, tratar fono
223-8999.

5009751

DIA DAS MÃES —Prosonloi
sua mãozinha com pães ou lor-
Ias personalizados, decorados
o deliciosos, encomonda polo
lono 223-0537.

5009666

FORNECEMOS MARMI-
TAS —Aceitamos oncomondai
para foslas, trator 223-8999.

5009749

FORNECEMOS MARMI-
TAS A DOMICILIO —Tratar
polo lono 229-5956.

5009807

FORNECEMOS MARMI-
TAS A DOMICILIO —Tralar

pelo fono 229-5956.
5009808

MARMITAS CASEIRAS
—Refeições de l-a qualidade,
pratos variados, higiene
100%, para firmas e rasidon-
cias. Aos domingos pratos os-
podais, fazemos entrega Gon-
lil 1213 fone 224-7407.

5009733
—f

BALÕES PERSONALIZA-
DOS —Imprimimos om balões
fotos e nomes do aniversarian-
tes e lombóm logotipos do em-
presas Rua dos Pariquis n-°
1152 entre Roberto Camelior e
Honório lel/222-6064.

5007374

DELICIA DE SOBREME-
SA—-Oferece taça do felicida-
de tortas geladas comidas pe-
ru ou calif sand. americano
pernil etc Temos pave p/pronta
entrega Tv 14 de Abril 1832
allos f/2292724 Dony telefone

5009384

FORNECE-SE MARMITA A
DOMICILIO — tralar p/fon.;
222-8959 ou Caripunas 1726.

0004858

GALINHA AO CREME DE
MILHO —E pão do queijo
com recheío,enssinamos você a
fazer. Tratar Av. Almiranto
Barroso n-°4890 apartamento
301.

5008656

LICOR DE FRUTAS REGIO-
NAIS—Produtos artesanal:
Açaí, cupuaçu, ameixa, bacu-
ri, maracujá, t bacaxt, tangerí-
na, tamarino, jenipapo, gra-
viola coco, muruci, taperebá,
abricu, caju, oraçá. Vocô en-
contra na rua Boaventura do
Silva 1207 entro 14 do Março
e Al.Cacela f/222-9972 e na
Trav.Humaitá 1259 casa 37,
entre Marquês e Visconde
F/226-9565.

5005022

MARJORIE CHOCOLA-
TE—Promoção de fitas e laços
para o dia das mães kit de la-
ços e fitas 2,00 sacola com 30
laços 3,00 rolinho do fitilho
com 50mts 0,50 a partir de 2-°
feira 8/5. Av. Braz do Aguía
135 e Rua dos Tamoios 1664
fone 224-8234.

5008832

MUNDO COLORIDO —
Decoração de fostas infantis,
painéis, lotreiros, carro de ca-
chorro quente o pipoca jdeco-
rados) e animação. Tel.
226-1929, Socorro.

5008612

PÃOZINHO DELICIA —
Para casamentos aniversários
e recepções simples ou com ro-
cheio Ê só ligar 2238644

0008283

PATOS — Vende-se patos pa-
ra o almoço do dia das mães
venha escolher o seu av. Pedro
Miranda 2286 entro Pirajá o p.
do Hotel.

0007329

PERALTA DIVULGAÇÕES E
PROMOÇÕES LTDA — Pa-
ra festas, o aniversário
pacoto-1 -NCz 140,00 2 palha-
ços,Angelica,Grupo manequim
pacote-2-NCz80,00 2 palha-
ços,Grupo manequim ou 1 pa-
lhoço,AngeIÍca,ManequÍm fo-
ne 223-5460 (Pela manhã)

5009303

ANIMAIS
E PLANTAS

VENDE-SE— Um lindo cãozi-
nho poodle com 2 mosos de vi-
da, 2 olhos vordes,
NCz200,00, tratar 25 do So-
tembro 1284, entre Estrela o
Maurili, lono 226-6987.

5009662

VENDE-SE FILHOTE —Do
Dog alemão com 30 dias pai
com pedigree preço 250,00.
Tratar pelo fone 226-2583,
228-2153.

5008882

VENDE-SE UM DOBER-
MANN FÊMEA — 45 dias
rabo cortado vacinada o vor-
mitigada NCzl50,00. Tralar
pelo fone 231-0172.

0007538

MANDIOCA — Vendo uma
tarefa e meia, om Ananindeua.
T/fones: 229-5046, 229-6385
c/Jaime ou Sandra.

5009332

PASTOR ALEMÃO —
Vende-se filhotes com 53 dias,
alta linhagem, raça pura, os
pais são importados o tem Pe-
digree, tratar polo fono
235-0391.

0007591

PASTOR ALEMÃO —
Vendo-se lindos oxomplaros.
Raça pura com 30 dias. Macho
130,00 fêmea 110,00. Tralar
Alcindo Cacela 1618 fone
222-9453.

0007984

PASTOR ALEMÃO — Raça
pura, capa preta, 30 dias, pro-
ço NCzS 120,00. Tralar Passa-
gem São Paulo BR-316, em
frente ao B omp reco, tel.r
235-1518.

50098o!

CHAMADA DE
EMPREGADO

Comunicamos ao tr. Rui Fernan-
do Andmdo Centro, portador CTPS n?
27688B Sírio 0013, a reauumlr tuai
funcoai neila omp mi o, com para con-
do no oicrilórlo à Trnv. Humailó,
2556, no ptazo do 3 dlai o contar
deita duin, loti porta ds demluoo por
abandono da emprego, conforma o
ori, 402 dn CLT. 0o.05.89.
Ind. de Confecçõei 5an|fi Ltda

MICROCHIPS
Ass. técnica espec. em mi-

cros MSX (hol. bit, oxperl), PC,
apploi, impross., drivos. monit.,
v. cassotes, som, tv, calculado-
ras, telof, om gorai. Contratos
do manutenção. Dii.: ox-tòcnico
Sharp, Embralol, Antônio Bar-
rolo. 739, I./223-6713.

DETETIVE PARTICULAR
ADEGAR GONÇALVES

Especializado em
adultério, roubos, otc. Com
maior sigilo e segurança.
Tratar polo fono: 228.
2354, caso de urgência
224.2022, BIP. B51.

TOLDOS ÇQBERFLEX

FONE 226 9657

iWS

TOtDOS^VCrj
DBE0ÇFLE|i
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NOVO

40% AVISTA-3 VEZES S/J.

A PROTEGARD —Está apll-
cando filme de controle solar
totalmente autorizado pelo
Contran com os preços mais
baratos da cidade, solicite um
orçamento pelo fone
222-3316 tomos para veículos
residências escritórios etc. ha 5
anos nesta ramo, rua Jeronimo
Pimiinlnl 388.

5008728

AP.SOM VENDE-SE—I
C/opção de aumento mais
I000w c/l omp 150w gra-
dlenle dek duplo CCE em ga-
rantia 2 TD 1 mix 80 diicoi o 2
caixas 650w cada divididas
ao meio Tratar c/Emanuel
2280436 NCz3500,00.

0007833

ATENÇÃO — Vonde.» um
Vidoo Cassetle Panasonic últi-
mo modelo G46 com câmara
lenta e com programação com
caneta laser. Preço especial.
Entrar em contato pelo fone
2247682 2242351.

0008199

FILMADORA PANASONIC
—Vendo-se mod. PV-320 com
vários recursos, valor
NCz3 .500,00, fono
229-1881.

5007470

FILMAGEM-
CASAMENTOS—15
.anas,festa de debutanles,ani-
versario recepçães,repotagens
em família etc. contatos: Rita
(229-323 1) Álvaro
(241-4206) Chame e gon-
le,chame. Vocô vai gostar do
nosso trabalho.

5002331

FILMAGENS V.H.5 — Ca-
samontos, aniversários e even-
tos em geral. Equipamonlo mo-
demo. Trotar c/Hélio p/fone
229-0904.

0008281

MÓVEIS USADOS — É cam
Agência J.J que compra, ven-
de e troca do fio ao navio, mó-
veis em geral e elelrodoméstl-
cos e ainda financiamos, paga-
mos o melhor preço e vende-
mos mais barato. Manoel Ba-
rata 933 (térreo) ou tal:
222-8309. Venha conferir.

0008089

LAJES
PRÉ-FABRICADAS

Preços totolmonto congela-
dos o grande facilidade de pa-

gamanto 
om 3 vezes sem juros,amos total assistência técnica

gratuita. Orçamonlo som com-
promisso, qualquer horário. In-
clusivo sábado, domingo o
feriado. Fono: 227-0817

PAI OSMAR
Atende diariamente

com jogos de búzio, mão
de cartas e fazendo qual-
quor tipo de trabalho no
cunho espiritual. Rua Sido-
ral, 102, Rodovia Augusto
Montenegro em frente à Fá-
brica Leal.

STTILOS
RECEPÇÕES

O melhor buf-
fet para suas festas
pelo menor preço,
comprove. Fone:
229-1304.

FILHOTES DE FILA BRASI-
LEIRO —Vende-se um casal
com 2 meses excelentes pedi-
grer. Tratar lone 235-2955.

5008667

MACACHEIRA S/FIAPOS
— Tipo manteiga, vondo até 4
tarefas e meia, em Ananin-
deua. T/fones: 229-5046,
229-6385 c/Jaime ou Sandra.

5009327

PASTOR ALEMÃO — Capa
preta, com pedigree, ninhada
excelente, vacinados. 250,00.
Fones 224-6241/223-8324.

0008041

VENDEM-SE FILHOTES —
Cruz/llasopso/pequinês NCz
20,00. Fone 223-9204

0007957

CINE, FOTO
E SOM

VENDO TOCA-FITAS
SONY 50W — Alto-falante
Solonium lOOw, FÜmadora
supor-8 Canon e Telefono co-
bra. Tratar 229-8224 (horário
comorcial)

5008923

VENDO UM RADIO GRA-
VADOR — Panasonic sléreo,
equolizado acoplado a um
toca-dísco CCE com pouco uso
ludo por NCz 350,00 Tralar
hojo pelo 231-4161

0007895

VENDO — Por motivo de via-
gem um televisor 20" National
Panacofor imagem do cinema
vondo pela l-a oferta. Tralar
com o seu Barbosa ou Dona
Rogina Trav felix Roquo 316
Cidade Velha ao lado do Pala-
cio do Governo.

5008644

VENDO — Um lelefone preço
1.800,00 o um video cassete
com 3 meses uso marca JVC 4
cabeças preço 1.000,00 aceito
proposta. Tratar fone
223-1371.

5008671

VIDEOCASSETE —Vendo 1
Philco Hitachi PVC 5000 último
lançamento o 1 Toshiba M
5530, litas TDK p/video, ludo
c/nota fiscal e garantia de fá-
brica 233-0242/228-1738.

0008140

VlDEO CASSETE — Vendo
um Panasonic modelo G-46 4
cabeças caneta digital scannor
novo na caixa com uma fita vi-
doo cassole viigem grátis. Pro-
ço NCz 1.300,00. Tralar fone
233-2572.

5009279
VENDE-SE UMA FU-
MADORA PANASO-
NIC M7 — Com mole-
ta e acessórios. Tra-
tar pelo fone
223-5906.

5008602

VENDE-SE UM VIOLÃO —
Do estimação 500,00, um apa-
rolho do som 150,00 o um Opa-
\q Comodoro 80 2.600,00,
Bonjnrnin Sodré Q.10, C/11.

5009867

ORGAO ELETRÔNICO
CASSIO —MT-800 com 12
instrumentos o 12 ritmos,
acompanha fita, valor
NCz700,00, tralar 229-0222.

5008735

OQUE
VOCÊ QUER

TEM NA
CONFER
CAIXA

PADRÃO
TRIFÁSICA"* 15.00

!• j

w
CONFER

Materiais de Construção
Av. Senador Lemos, 734

Fone: 223-8111

FILMAGEM
PROFISSIONAL

Filmamos 15 anos,
casamentos, aniversários
infantis, documentários e

qualquer outro evento.
Dispomos de sofisticado

equipamento com efeitos
especiais e competente
equipe.

PLANO ESPECIAL
PARA DEBUTANTES

¦_ Contatos/informações.
222-9329(ComJ
222-4805(nolte).

ORGAO SINTETHIZ YA-
MAHA — Modelo DSR 2000
c/5 oitavas profissional, bat.
olál. programável,na caixa-
mot.viagem. Wot. c/Ronaldo
lone 235.0961 235.1475 dai
08:00 as 18:00.

0008068

PROJETOR DE SLIDE —
Vendo um novo sem uso, valor
NCz 300,00. Tratar com Enoi-
da lone 229-1281 e uma (ilma-
dora Super 8 Canon NCz
600.00

0008395

SOM 3 EM 1 — Emerson, im-
' 
portado com relógio desperta-
dor, toca discos, duplo deck,
equalizador só NCz450,00
outro som Doaby Machyno
com duplo Deck e equalizador
NCz250,00 ventilador de teto
com obajour de Manaus
NCz220,00 sob encomenda.
Aparelho de pressão olotrôni-
co para médicos ou leigos
NCz200,00 meias calças
NCz 12,00. cx de batom só
NCz30,00 f prata a escolho.
Tv a cores Sharp usada só
NCz200,00, ligar 226.9214.

... 0008480 :

SOM — Vende-se toca-disco
marca JVC profissional, com
pich 200,00 e 1 sintonizador
scoth 150,00 Tratar fone
233.3019.

0007849

TELEFONE RADIO RELÔ-
GIO — Vendo na caixa c/rá-
dio AM/FM dospestador tele-
fone com viva voz preço NCz
85,00. Melhores inl.
235-0461.

0008562

TELEVISÃO — Vende-se uma
televisão p/b de 5 polegadas,
tipo 2/1 c/rádio, novinha na
caixa, podendo funcionar a pi-
lha ou no carro. Tratar fones:
229-9206 ou 223-5139.

0008433

TOCA FITA —Vende-se um
marca Roadstar, na caixa.
Tratar lono 231-2642.
NCz 180,00

5008850

TV SHARP COLORIDO —
Vendo um de lõ polegadas,
com adaptação de vídeo-
game e em prefeitas condições.
Proço avista NCz 350.000,00.
Não deixo por menos, nem re-
cebo cheque. Conselheiro Fur-
tado, 3775.

5008718

V.H.S - FILMAGENS
C/EFEITOS ESPECIAIS —
Tenha uma recordação viva de
seu aniversário, balizado, bo-
dai, casamento, colação etc.
Fono: 225-0586.

0006701

VENDE-SE AMPLIFICA-
DOR GRADIENTE — Mode-
Io 360 c/mixer 1 Equalizador
gráfico signus 1 tap-deck sony
com controle remoto 1 sontoni-
zador gradionle,2 toca-disco
gradiente.Tratar p/fone
224-2155 Paulo

5008599

VENDE-SE FITAS DE Vi-
DEO K-7 — Marca JVC a me-
lhor para as suas filmagem.
Tratar 1/223-2649 241-1699
222-4526 forno de micro on-
das novo na embalagem.

5009409

VENDE-SE OU TROCA-SE
— Dois vídeos Cassete Marca
Mitsubish e Sanio na caixa,
por carro. Tralar Av. Marquês
de Herval, 2449, fone
226-4194.

0008049

VENDE-SE TOCA-FITA
—Para carro roadslar na caí-
xa modelo RS 2500N auto re-
verce preço NCz300,00 e uma
TV preto e branco 12 pol.semi-
nova. Tratar fone 2331438.

5008618

VENDE-SE UM CONSSÓR-
CIO —Comteplado de video
casset. Tralar pelo fone
233-0441.

5008900

VENDE-SE UM VlDEO
CASSETE— Panasonic 4 ca-
becas modelo G 21 transcodifi-
cado, na caixa NCz 1.400,00.
Tratar fones 229-1622 ou
2233211.

5008908
VENDO 1 TOCA FITA —
Rodstar p/ carro novo na caixa
NCz 120,00 uma antena mus-
lang p/ televisão NCz50.00
um atari c/ 4 fitas NCz 100,00
Iralar fone 2253613.

0007438

VENDE-SE —Toca-fita boich
ocopulco, om/fm, tratar com
Geraldo polo fone 224-6986
horário comercial.

5008717

MEDICAMENTOS
PELO

TELEFONE?
USEO

DROCAFONE

LIGUE
223-9611

TOLDOS
DO NORTE

COMUNS E AUTOMÁTICOS!
ABRIGOS >ARA CARROS.

TELEVISÃO A CORES SAN-
TO 14 E 20 HI —'Sumi novo

. totonfunkon 20pl philco 16
apart! 200 p/h phlllpt lutofun-
kon sliarpapuitir lOOsoinCCt
3 om 1 .liurp 2 um 1. Tralar
Padre Prudêncio 535 p/Carlos
Gomei

5009738

TV SHARP COLORIDO —
Vondo mu du 10 pohtgada»,
com adoplação do vidoo-
game o em prefoitus condiçflfli.
Preço aviila NCz 350.000,00.
Não deixe por monos, num ro-
cobo choquu. Comolhoiro fur-
lado, 3775.

5009841

VENDE-SE STEREO RADIO
— Com 2 deck 2 caixas do som
cjoldilar 260,00 um televisor 4
pologadus prulo o branco com
rádio AM/FM silvor a elotrld-
dudo 110/220 baloriu o pilha
250,00 fone 2265568

5009655

VENDE-SE — Um som CCE 3
em 1 Kuraoko tolofont)
225-3116 o 2412499 falar
com Danioi.

5009538

VENDE-SE — Um Vidoo Co»-
setle G-46 Panasonic, na col-
¦**, NCz 1.200,00. Troto*
229-2825.

5009586

VENDE-SE — Uma TV colori-
da Somp Toshiba am perfeito
estado proço 250,00 teloform
229-2313 tratar com Telma.

5009712

VENDE-SE —Um micro
syslom sloreo, PC-X30U JVC
novo na caixa, com 2 ducks,
entrada pura fono de ouvido,
caixa do som adicional, «te.
com 300 watts do polônciat.
Trour (orios 241-2817 oo
233-2516

5009744

VENDE-SE —Um som grO-
dionto semi-novo, motivo do
viagem, PS 60 digital,
NCz500,00, tratar no conjun-
to Costa o Silva Av.C 190 A.

5009789

VENDE-SE—Um Vidoo Cos-
soto Panassonic G-46 na caixa
acompanha caneta scanor pof
NCz 1.350,00. Tralar fono
222-2981.

5009731

DIVERSOS

-Poça orçamento-;
sem compromisso.

222-6487

CHAMADA DE EMPREGADO
A.M. FIDALGO S/A-Mat.

de Construção, firma estabele-
cida nesta cidade, convida o se-

. nhor ANTÔNIO ALBENIS DE
SOUZA RAMOS a assumir o
cargo que ocupa como braçal
em sua serraria, denominada 9
de Janeiro, à av. Bernardo Sa-
yão n.° 4.232, no prazo de (03)
dias, sob pena de ser dispensa-
do por abandono de emprego,
de acordo com a letra ' :"1 *J"
artigo 482 da C.L.T.

do

ADSC TUR
Leva você ao Rio de Janeiro [2 dias

c/hosp.), Petrópolis, Vilar dos Teles,
Ibitinga, S.Pauio, Beto Horizonte, foz
do Iguaçu, Paraguai, Argentina e Ca-
taratas. Em ônibus confortável, hotel
3 estrelas. Saldos 15/5, 19/5,02/6 e
10/6. Reservas 233-4923 falar com i.
Carlos ou Dinolvo o 223-3685 fo-
lar com Júnior horário comercial

VENDE-SE VlDEO TOSHI-
BA — 5530M, com 4 cabeças,
controle remoto, etc... Último
modelo, na caixa. Fone
223-2430.

0006202

VENDE-SE — 1 vidoo o 1 tv
col vfdoo 4 cab. Toshiba uft
mod preço 1200 tv Philips
Trend Set ult lanç c/cont e Ti-
mor na loja a vista 900 preço
750. Tr. Imp. Amaz Bi 5 ap
207 ou Veiga Cabral 296,
2249167

0008566

VENDE-SE — Um aparelho
de som stereo Sharp 3 em 1
com loca fitas toca disco rádio
/^M-FM 2 caixas acústica por
apenas 200,00. Tratar pelo fo-
ne .>25-2367 com Paulo César
a pertir das 20:00hs.

5008648

VEUDE-SE — Um video Na-
tional Panasonic com controle,
remoto sem fio novo lacrado
no caixa G46 1.100,00. Tra-
lar pelo fone 222-0852.

5008606

VENDE-SE — Uma caixa am-
plificada e um toca-fita ambos
funcionando por NCz200,00.
Tratar trav. Pirajá 204
Pedreira.

0008435

VENDE-SE —Equipamento

profissional gradiente, força
A-l pré-amplificador P-1 mi-
xerM-l tunerT-1 K-7, 5500 E,
K-7 C-484 (3 cabeças), oquali-
zador ES-10, rack signus, cai-
xa lando, todos novos, telefo-
ne 235-0146.

5008417

FILMAOEM EM VlDEO
—Filmamos casamentos, ani-
versários, colação, qualquor
evento, com efeitos computa-
dorizado, plantão 24 horas,
fone 226-2224.

5009504

MAQUINA YASHICA
—Vende-se uma Fotográfica
profissional, pouco uso. Tratar
Av. Senador Lemos 3486, fone
233-3377 falar com Lio.

5009498

MIXADOR SIONUS —Som
800, vende-se, tratar pelo tele-
fone 223-7130 com Roimundo
Dias.

5009814

PIANO — Vende-so om pe»-
feitas condições. Tratar Arisli-
dos Lobo 531 fono 223-5913.

5008903

VENDE-SE UM FOOAO
—Cont. na caixa 6 bocas aulo-
mâlico NCz560,00, um jogode jantar na caixa
NCz 150,00, uma geladeira
em perfeito estado por
NCzl80,00. Tratar fon»
2430180.

5008733

VENDE-SE UM SECADOR
DE CABELO — Uo pó u um lo-
valório completo quento e frio
os dois por NCz 400,00. Tro-
tar Rua Antônio Barreto 1470
ou fone 2253142.

0008426

VENDE-SE UMA GELADII-
RA BRASTEMP —Somi-nova
valor NCz 250,00. Tralar com
Lourdes Rua Silva Castro n?
626 - Guamá.

5008625

VENDE-SE — Ar condiciono-
do marca Sprtng Admirof
14000 BTU 110V sominovo
NCz 600,00. F/226-1432 oo
224-2911 R-355.

0008651

VENDE-SE — Uma geladeira'prosdócimo, 
340 litros, cor b«-

go nlce, na caixa. Tralar polo
telefono 222-5551.

5008594

VENDE-SE —Armário do co-
zinha em mogno, o for/nica,
sendo: um panoloiro, 5 rnodV*
lados, 1 gavetoiro, uma mesa
em formica branca, duas por-
tas pias tudo om ostado de no-
vo. Tratar pelo fono 223-9945

5008797

VENDE-SE —Um conjunto de
sala com duas mesinhas laia-
riais e uma de cenlro, motivo
viagem, proço a tratar trav.
Tupinambás 133 upt-° 101, to-
lofone 222-2029.

5008743

VENDO UM FRIZEEK
—Vestical Brastemp 270L elo-
trônico novo por NCz700,0Oe
um som importado com dois to>
pe deck AM/FM o prato paro
disco por NCz350,00. Tratar
na Av. Duquo do Caxias ní924
esquina da Humaitá, ou fone)
228-0758.

5008919

GELADEIRAS —Vondo
duas, genoral olotríc, uma du~
plox o outra menor, no estado,
para desocupar lugar. Trav. 3
de Maio vila 3 de Maio caio
39, entre Magalhães Barato é
Gentil.

5009757

PAROUE INFANTIl
—Instale sua casa da
veraneio,lançamen-
to em Bolem, descon-
to promocional sollcl-
te catalogo fone
223-0125.

5009446

VENDE-SE UM PROSDO-
CIMO HORIZONTAL
—Com 2 tampas 310 litros por
NCz350,00 e uma máquina da
lavar roupa Brastemp luxo par

,NCz400,00. Trator com Sr.
Barroso 224-2911 ramal 265
horário comorcial.

5009511

VENDE-SE UM PROSDO-
CIMO HORIZONTAL
—Com 2 tampas 310 litros por
NCz350,00 o uma máquina do
lavar roupa Brastemp luxo por
NCz400,00. Tralar com Sr.
Barroso 224-2911 ramal 265
horário comoiciol.

5009514

VENDE-SE UMA MESA
—De 1,80 com 8 cadeiras to-
das trabalhadas om mogno
NCz220,00 Tralar 222-4910.

5009599

VENDE-SE — Uma cama d.
casal preço 50,00, balanço
com 2 lugares marco bandeí*
ranto. Tratar polo fona
234-3156 ou Conj. Júlio Seffer
rua 5 casa 7.

500964I

VENDE-SE —Um (orno jlotri-
co turbo continental 2001, ta-
manho médio, semi-novo, ¦
uma tv colorida nalional, sumi-
nova, Iralar 223-6165.

5009694

VENDO AO li" QUE CHE-
GAR— 1 guarda-roupa
1,70x1,80, ! armário copa
1,35x60 I porta 2,10,70 lo-
dos om mogno semi-novos
Tr.rua Mariano 231 .A f ente o
Cabanagom 3"eiquína

5009647

, X
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O LIBERAL Belém, Domingo, 7 de maio de 1989

UTILIDADES
PARA

OLAR:

DIVERSOS
ANTIGÜIDADES —Compra-
mot máveis.bronzos, cristais,
lousas, lustrei, topetes, qua-
dros, adornos e tudo mais que
for antigo.Pagamos o melhor
proco do mercado e vamos a
tua cata. Tratar na Rua Padre
Eutiquio nH°55 ou pelo fone
222-4348.

5008159

AR CONDICIONADO
—Vende-se um cônsul de 16
mil BTU's com 48 diai de uso,
Iralar no fono 229-5680
222-9767.

5008809

ATENÇÃO URGENTE—Fa-
mília em mudança vende todos
ot móvois: 02 [ogot de quarto
d* casal, tendo, um am corejel-
ra maciça trabalhada, e outro
om mogno laqueado, uma os-
tanto em cerejeira maciça tra-
balhada, um jogo de jantar,
tendo, uma arca e uma mesa
retangular com oito cadeiras
em cerejeira maciça trabalha-
da, cozinha complota Toldjsti-
ni em embutir, um bar em móg-
no laqueado 0 trabalhado e
maii.várias plantas e quadros.
Tudo Isto pelo melhor preço e
em ettado de novo. Venha
conferir. Tratar: Av. Braz de
Aguiar n-°7B, logo no inicio.

5008951

iÜmf E RECEPÇÃO LA
DONNA — Completo lorvíço
om aptoi, play, firmas para to-
dos. ot tipos de foslas Fone
2351474 Solicito entrevista

0008678

CAMA SOLTEIRO
16/00 — Cama casal
38,00,mosinha 9,00 criado
mudo 5,00, colchão caialdijon
tem uso 120,00 cama caiai
andiroba 50,00, meia com
tampo granito 45,00. Pça.
Bandeira 54 F/222-9173

0008464

Dl PRESENTE PRA SUA
MAI — Camacamal estilo co-
lonlal em relevo talhada e tor-
noada, angelin pedra 3,5cm
espessuro,bolaosto 9x9cm,es-
pelho 1.50cm de altura l/maci-
ça 140,00 criado, e ou-
tros,mesmo esmo estilo tudo
som uso T/2251134

5008642

ESTANTETIPO BAU
60,00—Eitante colonial
90,00 meia p/som com 2 gave-
tat 120,00 penteadeira espe-
lho oval 100,00 tapete bege
35,00, conj. 4 móculos tala et-
lar 130,00. Pça. Bandeira 54
F/222-9173

0008460

FAQUEIRO HERCULES SU-
PER LUXO—Novo, na caixa
de madeira forrada de veludo,
100 peças. Lindo presente pa*
ra mamão ou noivas de maio.
Preço 30% abaixo dai lojas.
Tratar pelo telefone
227-1146. .

0008566

GELADEIRA A OAS —Com-

pro em bom eslado Trotar com
dona Marlene pelo telefone
2293754

5008926

MOVEIS DE FERRO E ALU-
MlNIO —Vendemos poro
jardim, piscina ¦ pátio. So-
mambalo, medalhflo, princesi-
nha etc. Preço matt baixo que
o comércio local. Tratar pelo
fone 223-8556 horária das 7
às 9 das 14 as ló e a noito das
20 horas em diante.

5008129

MÚVEL PINHO — Sofás 2 e
3 lugares estante 2 módulos to-
dot com acessórios verdes na
embalagem 600,00 falar com
Rila 226-6174.

5008776

NOIVAS —Alugueis o con-
fecçóos de vettidoi de noivai
debutantet ternos smokíncs etc.
Endereço Postagem 25 de
Março 24 Vila Teta telefone
224-1463

5008282

OPORTUNIDADE —Vendo
mat.completo de lanchonete
protdócimo chapas de lanchei
máq.cortar friot metas cadei-
rai grades cerv.refr. Trei ler.
Tral.Arterial 18 n-°612 lado Li-
beral próx.Arco-iris C.Nova.

5009340

ORGAO SINTETHIZ YA-
MAHA — Modelo DSR 2000
c/5 oitavas profissional, bat.
elót. programável,na caixa-
mot.viagem. Trat. c/Ronaldo
fone 235.0961 235.1475 das
08:00 as 18:00.

0008070

mmm

DOCUMENTOS
PERDIDOS

DOCUMENTOS PERDI-
DOS — Túlio Roberto Coi per-
dou todos teut documontot,
toldos de choque do Bradesco
e Banco do Brasil, cartõosdo
crédito,etc...Quem encontrar
favor ligar para 2224007 ou
entregar na Trav.Monte Ale-
gro,1265,Edificio Colono apto
302. Gratificamos bem o quem
devolver apenas oi
documentos.

0006508

mBMsBs«Bs«Mi

DIVEBS0S

ENCONTRA-SE EXTRA-
VIADO — Tftulo de sócio pro-
príetário Assembléia Paraense
n-°1041 quem encontrar entre-
gar Av Brasil 174 Lago Azul
agradece o proprietário Rdo
Nonato da Motta Guerra
Chermont

5009616

II7ESTIME1T0S

EST1BELECIMEHT0S
COMERCIAIS

E 1HDUSTRIAIS
EMPRESA DE REFRIGERA-
ÇÀO —E telecomunicaçôei,
vendo-se 50% das cotas, bom
faturamento, todo equipamen-
to de trabalho,oficino, mate-
rial, de espediente, e boa
clientela. Tratar polo fone
225-4974 ou Rua Diogo Moia
nJ982. Falar com Ricardo.

5008834

NA BRÁS DE AGUIAR —
Pasta-to loja no melhor-ponto
de Bolem entre Benjamim e Rui
Barbosa no Smal Srtop loja de
frente ao lado da Zoomp. Tel
223.2540.

0008506

RESTAURANTE PIZZARIA
E LANCHONETE — C/tudo
dentro na QUinlino entro Na-
zaré e Brás do Aguiar próximo
ao colégio Moderno c/excelen-
te movimento. Tratar no local à
Cantina Marajoara.

0008501

SALÃO DE BELEZA —
Vende-to os móveii sendo 3
cadeiras de luxo 3 frentes et-
pelhodat 1 lavatõrio 1 cadeira
infantil e um secador de podei-
tal. Tralar Tv Estrela 1552 ca-
sa 2 com Mesquita.

5009365

VINDE-SE LOCADORA DE
FILMES — Porteira fechada
c/2.300 filmos/tv/video/fo-
ne/terreno. Instalação estilo in-
novo. Falar c/Armando
{Sinop-MT: fone
065-5313261) (Avaliação
NCl 200.000,00)

5004331

EM FRENTE A MESBIA —
Paisa-te ponto comercial de
esquina c/a rua dos 48 aluguel
160,00 c/+ de 5 anos de con-
trato c/direito a renovar + 5
anos. Tratar no local ou p/lel
2232540 c/Dona Dora, sucos
o batatal.

0008495

JÓIAS

MERCADAO DAS PRATAS
— Inaugura a maior loja de
prata e micholin de Belém.
Jóias a partir de NCzl,00 a
peça. P/revendedoras preços e
descontos especiais vendai no
atacado e varejo. Aguarda-
mot tua vitta na Rua 13 de
Maio, 520 próx. Pe. Prudtn-
cio. Não fechamos p/almoço.
Fone 222.2499.

0008178

OURO E ANTIGUIDA-
DES—Compro |ólas
da ouro pedras pre-
ciosas cautela da Cal-
xa moedas a antlgui-
dade em geral Av
P.vargas 144 s-loja
entre St' Antônio e
Oaspar Viana
f/2238774

5008231

TELEFONES

TELEFONE — Vendo prefixa
222, 224, 226, 229, 231, to-
talmente desembaraçado, qui-
tado e transferfvel. Tralar Ele-
tromog 2269637.

0008367

ARTEMASA:
ESQUADRIAS

LAMBRIL
ASSOALHO

PORTAS
JANELAS

PEDIDOS - FONES:
ESCRITÓRIO: 224-3844, 223-6486

FÁBRICA: 227-0048
227-0136

SISTEMA INTERLACE
ELIMINE A CALME

(unissexi

LANÇAMENTO INÉDITO
INTERLACE BELÉM

Tm openoi 30 díaa, Vtoce recupe-
raoícoDefoiperdidos.Sêrn ser
tratamento, peruca ou Implont*.

A INTERLACE, comprátkono
ramo há 20 0004 tm S. Pouto.« -
poro por Você em nosso tilioi d •
B«t*m.

AiCnnflh*oFurlxxkit9ea.Nma4
fnt™G«>sras*j»moM*Mon;o

CEP 66010 - BtUm ¦ Pa.
CONVÊNIOS: CARTXONACI0m.zCRE0ICARDaNEI1SCIUB-FINNVEST

$3,55
$7,00

OFERTA ESPECIAL
LAJ0TÃ0 COLONIAL NCz
TINTA PYA SUVINIL NCz

Mais completa linha Massa
PVA, Tinta a Óleo, Tinta Esmalte e
Vernizes.

DISTRIBUIDORA TINTAS ÁGUIA
AV. ALMIRANTE TAMANDARÉ 134

FONES: 222.9224 - 222.9891

PREMOLDADOS
Vendas artefatos concreto, lajota

sextavada tipo blokete, lajota articu-
lada intertravada, muros pré-fabricados, mourões p/cerca, combo-
gois. Trav. Barão Triunfo 3328, fone
228-2737.

SUPORTES METÁLICOS
Para Instalações de:

Televisores, vídeo cassete.
Aparelho de som, telefone, etc.

Cores marrom e preto.
Instalação Grátis

BELPAR - Mundurucus, 3518 Lj-C
Fone: 229-4757

VINDO UROINTI —Tolo-
fone residencial prefixo 220
proço NCz 1.900,00 fogio
Conf.2001 p/150,00 Colcnao
catai 50,00. Tratar fone
220-0938

5008826

VINDO,COMERCIAL
—Quitado instalado na 7 de
Setembro (Comercio ) por
NCz3.000. Trotar dirotamonto
com o proprietário fone
223-U66.

5008881

VENDE-SE UM TELEFONE
COMERCIAL — N'
241-1172, instalados transf*-
rival. Tratar no msimo Sr.
João Lemos.

5008710

O.QUE
VOCÊ QUER

TEM NA
GONFER

.rti»,
paredex

: __ franga TINTA

Mm mi»
NCz$

ALUOA-SE TELEFONE
PREFIXO 225 —Com insto-
loção imediata valor
NCzlOO.OO T/polo fono
224-9564.

5009267

ALUGO TELEFONE RESI-
DENCIAL —Do profixo 224
com instalação imediata. Tra-
tar fone 224-1454 com sr. No-
nato na segunda feira horário
comercial.

5008955

COMPRO LINHA TELEFO-
NE — C/ou s/débilo, instalada
ou não, qualquer prefixo, pa-
gamento imediato. T/Eletro-
mag F/2269637.

0008368

PLANTÃO DE TELEFONE
PRECISO—Comprar ou alu*
gar prefixos 22 23 24 25 26
28 29 31 33 35 tanto rosidon-
ciai como comercial aluguel
dou total garantia com fiador
causas civeis,crlmina!s, traba-
lhÍstas,comerciais, carteira de
cobrança, carteira imobiliária
Dr.Eugonio 2241329,7 do So-
tombro 29 Ed Na :aró s/807

0007951

PLANTÃO DE TELEFONE
TENHO—Para vender ou alu*
gar prolixos 22 23 24 25 26
28 29 31 33 2.000, 33 29 28
25 22 23 24 31 26 com 2.600,
35 2.600, 27 2.400, transfiro
carnet quitado 1.000, aluguel
residencial 80,00 comercial
100,00 instalação imodiota,
causas criminals,civeis, traba-
Ihista o comerciais, carteira de
cobrança, carteira imobiliária
Dr.Eugtnio 2241329.

0007953

TELEFONE PREFIXO 224
— Vende-se uma linha reiiden-
ciai valor NCz2.500,00. Tra-
tar Boaventura do Silva n-°
1011 fono 224.1700 ou
241.3383.

0008374

VENDE-SE UM TELEFONE
COMERCIAL — N-°
241-1172, instalado e transfe-
rlvol. Tratar no mesmo Sr.
João Lemos.

5008710

VENDE-SE — Um tolofono
prefixo 231. Tratar pelo fone
231 -2087 proco da bolsa falar
com seu Uchfia.

SO0B873

7,00

B
CONFER

Materiais de Construção
Av. Senador Lemos, 734

Fone: 223-8111

OFERTAS
DA SEMANA

Válidos ate dia 13 05 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 Mt. 8,00

SABÃO EM PÓ 0M0
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

Comercialwcacramenta

—PraJtoM Fone: 233-3062-

TELEFONE VENDO — Profi-
xo 235 urgento por motivo de
viagem instalado e funcionan-
do negócio imediato. Tratar
polo fono 235-0347 ou Con-.
|unto Cidado Nova VI WE 70
n-°301 osq. c/SN 24.

0008670

227 TRANSFERI VEL— Pr*-
co ótimo tralar na 13 de Maio
Ed Morcurio 7'andar sala 704
fono 2226403 o 227-2545 no
domingo.

5009760

ALUOO 233 COMER-
CIAL—Vendo linha comerc
250000 o 300000 quitado Ins-
talado vondo Ifros. 170000
alugo 22 23 24 225 26 27 28
29 33 31 35 apartir do 10000
compro linhas pg melhor preço
lia 226.6565 qh

5009772

ALUOO TELEFONES RESI-
DENCIAIS — Partir 90,00 to-
mos 235 233 231 227 29 26
222 comorcials partir 150,00
lomos 222 224 229 contrato
semestral ou anual n/cobro
mts adiantado Lig 2221697
ínclus domingo

5009515

CARNE DE TELEFONE FOR
INSTALAR—Em Bolom Sali-
nas Mosquelro compro pago
avista com ou sem debito ou
quitado compramos em qual-
quer data ano F/c/Gilberto
fiolia d/telefone Auto Gil Ma-
triz Tv Froi Gil d-Vila Nova
249 Contro 2233351 compro
aparelhos telefone avulso de
qualquer marcalp

5009758

COMPRO TELEFONE NA
HR—A vista dinheiro vivo o
melhor preço de Belém n/ven-
da s/consultarnos cubro qq
oferta pode .s/comercial ou re-
sldencial da capitai ou interior
trabalho qq h inc domingo
2221697

• 5009524

PROPRIETÁRIO DE TEU-
FONE—Proclso do linha
p/alugar pg ató 160,00 no re-
sidencial e ató 320,00 no co-
merdal dou fiador 01 mói
adiantado garanto contas e
aluguel trabalho qq hr Inclui
domingo 2221697

5009520

TELEFONE VENDO — Insta-
lação de imediato tenho um de
prolixo 233 açoito 1.500,00
mais 14 pg de 46,00 tenho re-
sidonciol 2.000,00 comorcial
2.500,00 vários prefixos ven-
do facilito ot 3 vz sem entrada
sm avalista aceito troca em
ações de clubes sociais ou em
carnet por instalar compro te-
lefones em Belóm salinas mot-
queiro ou outras cidades do In-
terior instalado ou em carnet
por instalar com ou sem dóbito
Bolsa Telefone Auto Gil Matriz
fl cm Gilberto Tv Frei Gil Vila
Nova 249 Contro 2233351
Ligue-nos hoje

5009499

TELEFONE — Vondo 233 >
224 telefone transferivel antl-
go instalado sem nonhum dóbl-
to não aceito intermediários fa-
ça o negocio com o dono ligue
229-9181 qualquer dia.

•5009769

TELEFONES COMPRO TO-
DOS OS PREFIXOS—Rosi-'
dencial ou comercial em Belóm
Salinas Mosqueiro instalado
ou carnet com ou sm dóbito
transferivel ou intransferível
mesmo cm dóbito gtó 6 meses
de contas vencidas já sujeito a
perca de direitos por falta d
pagamento não venda seu te-
iefone sem nos consultar cubro
oferta do concorrente ainda
pago avista na hora sem de-
mora em 30 minuto vocã tem
dinheiro na mão lhe damos di-
reito ficar usando Bolsa de Te-
Ufane Auto Gil Matriz fi cm
Gilberto Tv Froi Gil Vila Nova
249 Contro 2233351 liguo

5009523

VINDO LINHA 227—Jar-
dtm Maguarl 3.500 transferi-
vel de nome endereço tenho
disponivois 235 233 231 227
229 226 222 241 rosidonciais
ou comerciais n/compre s/con-
tultar nos lig 2221697 Inclui,
domingo

5009507'

AOINCIA DE TELEFONE
MERCÚRIO—Compra vondo
• aluga qualquer prefixo trans-
ferivel ou intransferível com ou
tem debito instalado ou não
Tratar fono 2410570 R 13 do
Mala 477 Ed Morcurio s/403
4* andar

0008124

DlfEBSOS
VINDI-SE EXPOSITOR
CotOMADO — Para lajas o
boutiques. Quintino Bocaiúva,
967, príx. Tiradontos, do 9:00
òs 11:00fis o do 15:00 às
18:001».

5008721
VESTIDO DE NOIVA —

: Vende-se dois vestidos de noi-
va com todos os acessórios.
Tratar com dona Conceição
polo fono 222-7616.

5008168

VESTIDOS PARA DEBU-
TANTES —Em tule e organza
com bordados, arranjo de ca-
belo e anagua, preço
NCz250,00. Tratar Domingos
Marreiros 1 194 fone
224-2197

5008864

VINDE-SE — Uma grania
com capacidade para 10.000
frangos toda montada preço
28.00000 tratar pelos fones
2252695 ou 2268327.

5007594

VENDE-SE -2 lindos vosti-
dos para 15 anos ou debutan-
tes, manequim 36/40, valor um
NCz 1 1 0,60 o outro
NCz60,00. Tralar fono
224-4105.

5007814

VINDE-SE —Um barco para
150 toneladas e passageiros
com motor scanio 130H P turbi-
nado, navegando linha
Santaróm-Belóm-Santaróm.
Tratar fono 223-6799.

5008730

VENDO SEPULTURA PER-
HEHJA —No cemitério de
Santa Izabel. Tratar fone
224-1454 com sr. Nonato na
segunda feira no horário
comercial.

5008953

VENDO — Barato ou troco
um macaco Jacaró NCz250.
Tratar conj. Mendara 1 rua I n-°
71 f/2315935

0007692

.AS OFERTAS DA MAC0NFER
VÃO FAZER A SUA CABEÇA.

SUA OBRA TAMBÉM.
Mmmm&gkw-wtWÈÈLWBâ -„< . '- ,-f - l -.-, ' ^-, -r-

NA MACONFER VOCÊ ENCONTRA TUDO
PELO MENOR PREÇO E COM ENTREGA IMEDIATA.

TELHAS
DE FIBRO
CIMENTO

2,44 x 0,50

TUBOS E
CONEXÕES

ESTES E MUITOS OUTROS
PRODUTOS VOCÊ COMPRA COM
MAIS ECONOMIA NA MACONFER
VENHA COMPROVAR.

LAJOTAO DE
CERÂMICA
NATURAL
30x30

ACONFER
Dr. Assis, 192/200. Fone: 222-0089.

Mundurucus c/Honório José dos Santos. Fone: 223-7800.

Trov. Alenquer, 99. Fone: 223-4220.

W\
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¦ ¦•' OFERTAS DE

LAJOTÃO COLONIAL _ 3,60

LADRPO VERMELH01*4,68
TELHA - ftft
IMBRALIT_3,9U

LAJOTA INCA A partir de

LAJOTÃO COLONIAL
VITRIFICADO

BACIA SANITÁRIA

íy-- \

4,50
5,60

BRANCA.u MAVIDAL
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Av. Senador Lemos, 242 próximo a Wandenkolk.

58.0QJ

/V qualidade da
sofisticação

Móveis tubulares direto na fábrica

sV

Fabricamos camas, estantes, conjuntos de copa,
conjuntos de sala, beliches. criado-mudo.

penteadeiras, mesas e tudo o que você imaginar
pelo mais moderno processo de fabricação

O MAPA
DA MINA üo*
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T
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MDUiTtlA
METALÚRGICA GUAMÁ

Av. Barão de Igarapé Mlrl - Pass. Alegre. 123 - Guamâ
Fone 229-3350

OFERTAS
%ihhòÂ:P^tà.Çq^tuta-
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urid

'jurtd.
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20% de Desconto na
Compra de Artigos de
Armarinho e Brinquedos

irços&p; ârm mm m
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DE MUDANÇA— 3 protoloi-
rai um balcão em fórmica e
uma vitrine. Tratar com o pro-
pnatório a partir de 2? feira
horário comorcial rua Sanador
Manoel Barata 718 Ed. Infan-
to do Sogros sala 1605 10-°
andar

0008249

VENDE-SE UM BELÍSSIMO
VESTIDO — Do noiva om ta-
fetá crittal com aplicações em
renda francesa. Informações
Braz de Aguiar 835 BI A apto
404.

0008295

VENDE-SE UM BELÍSSIMO
VESTIDO DE NOIVA —Ma-
nequín 40 com enxoval com-
pleto. Tratar pelo fone
222-9683 ou na Boaventura
da Silva n!945. NCz550,00.

500B343

VENDE-SE UM GALPÃO
—Em alvenaria estruturado
para dois pavimontos,com
equipamento total para traba-
lhar, com estrutura metálica e
terralhario. Tratar polo fone
233-0441.

5008906

VENDE-SE UM VESTIDO
DE NOIVA —Em tolo barda-
do rebordado com strrus, com
bouquet e arranjo. Tralar a
Rua Veiga Cabral 447 ou pelo
tono 2229275

5008589

VENDE-SE UMA CÂMARA
FRIGORÍFICA —Para 10 to-
neladas, 2 balcões frigorífico
para lanchonote, aceita-se car-
ro, casa, tur-ri.no, ou fazemos
qualquer uu:ro negócio. Tralar
p/f/231-5323 horário comer-
dal Josete

5007622

VENDE-SE UMA CADEIRA
—De cabeleireiro e estetfca e
um banco de espera ambos em
bom estado de conservação
preço barbada. Tratar fone
229-9333 o 229-4424.

5008751

VENDE-SE — Um lindo vosti-
do tafetá nacarado social ma-
nequim 44 preço a combinar.
Tratar pelo fone 226-5476
com a Neida ou Helena.

5008148

VENDE-SE — Um vostido do
noiva em organça bordado
contendo grinalda e bouquet
todos trabalhados. Tratar no
lono 233-3574.

5008653

VENDE-SE — Um violão mar-
ca Digiorge uma tuba e um
afocho por 150,00. Tratar pe-
Io fono 223-8537.

5008870

VENDO —2 vostidos do do-
butantes am tafetá, e um vesti*
do de baile em pailè e tafetá
cimo. Tratar fono 229-1127.

5008747

VINDO —Um compressor
schultz e uma ploina maleita,
tolofono 222-1662 cam
Roberto,

5008041

ARMAZÉM

O GUARANI
0 MÁXIMO EM MATERIAL

I DE CONSTRUÇÃO CIVIL I
E NAVAL |

da e sólida • Válvula: P/Tan--; ¦
Horizontal e de Pé até 4" • J |

¦ Vaselina liquida e sólida
que - Vertical
Carvão Coque • Cimento Branco i
de Aço AA e AF • Naylon • Seda
Galvanizada .

Cabos:
> Chapa fl

DIVERSOS
' • Cimento • Terra e Tijolo Refratário • ;'
Anôdo de Zinco • Ferlicon • Estanho
em Verguinha • Solda Branca • Pias • 

'.

Tanques e Mictórios Inox • Fitilho.

MATERIAL PARA POLIDOR

• Extrato de Nogueira o Betume • Negro-
zina • Parafina • Estearina • Cera Virgem/
Carnaúba • Tintas e Vernizes.

I
I

I 

NUNES CUNHA.FERRAQENS LTDA •
Tv.SÃO PEDRO,233 • FONES: 222-1869 e 222-1669 |142 anos servindo bem.

[] ESTACIONAMENTO FACILITADO Tj

wrou
.NOVIDADES
NA SHOPTINTAS

Além de você encontrar as
melhores marcas de tintas
para construção civil e
automotivas, você encontra
também, materiais elétricos e
hidráulicos pelos menores
preços da cidade.

Açoitamos o seu cartão de crédito.

Shéptintas
AV. PEDRO MIRANDA, 245

(Próximo ao CESEP)

QUEM QUER BOCA VAI À ROMA

(33)ROMA
ROSSY MATERIAIS DE ACABAMENTO LTDA.

Rua Cristóvão Colombo, 114 - ICOARACI Fones: 227-2626 e 227-2637

mÊ0Wà
AP •.''$}-•- vt- -1

CARPETE
DE 4,50 POR 3>40

as*
TIJOLO
CERAMA
10x15x30

140,00HEáfF

LAJOTAINCA
DE TODO TIPO
E TAMANHO

A partir de

4f70
b

tk
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Belém, Domingo, 7 de maio de 1989 O í/B£fW CLASSIFICADOS.il

INDICADOR
MÉDICO

IMPOTÊNCIA SEXUAL
ANDROLOGIA

3 anos de residência no (CEFERJ-SPTZ)
e cirurgia Andrológica na Clínica Fluminense
de cirurgia plástica. _____

¦ INFERTIUDADE
> DISTÚRBIOS EJACULATÔRIOS

• ALTERAÇÃO DO PRAZER E DESEJO SEXUAL

DR. CARLOS NOGUEIRA
CONSULTÓRIO:

Trav. Mauríli, 2116. Fone: 226-8338
2a 4"e6° 15:00 às I9:00h • 3a e 5a 8:00 às ll-.OOhs
Res.: Trav. D. Pedro I, 1101 - Fone: 222-7840

DR. DILERMANO FERNANDES
IMPOTÊNCIA SEXUAL
DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS
EJACULAÇÃO PRECOCE

o TESTES DE EREÇÃO
o FRIGIDEZ

FALOGRAFIA
CONSULTÓRIO:
CENTRO COMERCIAL DE SAO BRAZ

Av. Ceará, 15, s/109, c/Almto. Barroso.
Horário: 10:30 às 12:00, 17:00 às 20:00h
Fones: 226-9664, 231-3704

DR. JARBAS LOBATO
 UROLOGIA —

Ex-Residente e Assistente do Serviço de Urologia
do Hospital Adventista 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
Esterelidade Masculina
Impotência Sexual

 ATENDE 

PETROBRÁS, B. CENTRAL, FUNCEF, BASA,
TELEPARÁ, EMBRATEL, CELPA, B. BRASIL
CONSULTÓRIO
/v. G.n. Deodoro. S///20I. Em In

HORÁRIO:
16:00h • 20:00h (2* « 6-(
0B:00h - 11:00 (ilibado)

ile <i Bonelíconto Portuguo.a

Tolo.: Cons. 224-7471
R«.: 224-2300

225-1430

MARCAR CONSULTA A PARTIR DAS 08:00h

OUVIDOS
NARIZ

| GARGANTA

Pr. José Augusto
O. Mescouto
8 às 12 hs.

Dr. Áplo Cláudio
M. Medrado
15 às 19 hs,

ATENDEM
'¦ G. CROSS - PREVINE
PETROBRÁS-UNIMED-CELPA

FUNCEF - PATRONAL
CONSULTÓRIO: Av. Gov. J. Malcher, 2673

FONE: — 228-3793
URGÊNCIAS: (Sábados, Domingos e Feriados)

líTTmW* ;iv**whíii

_DR. TEIICH1 OIKAWA-
CRM 916

CLINICA MÉDICA - ENDOCRINOLOOIA
DIABETES • TIREÔIDE • OBESIDADS-

CRESCIMENTO ¦ ESTERILIDADE

Consultório
HOSPITAL AMAZÔNIA

Trav 9 de Janeiro, 1267 - tel.: 229-84)22

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

n mot
Professor - Assistente de Clínica Médica

Pós-Graduaçâo
CLÍNICA MÉDICA
Jersey S. Medicai Center E.U.Aj
PNEUMOLOGIÁ
Deborah Heart and Lung
Center New Jersey EUA
CONSULTÓRIO

Generalissimo Deodoro, 904
Horário: 15 às 18 h
Telefone: 224-6466 (Consultório)

229-2833 iRêslãenclã)!

IPlSIIiETO

DIHERSOS

$

?¦?

DR. TARCISO NICOLAU
DE CARVALHO

CRM 808i

DERMATOLOGISTA
Clínica e Cirurgia da Pele

Mlcologia Módica
i Exames Micológlcos . Á

Doenças Venéreas

CENTRO J>| DIAGNÓSTÍCOS
Av. Serzedelo Corrêa, 3/0 - 9? andar

InformaçõésíTét: 223-9718

DR' MARINA LEMOS
DOENÇAS DE SENHORAS

OPERAÇÕES E PARTOS
PREVENÇÃO DO CÂNCER
CONVÊNIO: GOLDEN CROSS E PETROBRÁS

Teste Pack — Moderno teste ame-
ricano para diapnóstico da gravidez.
Resultado imediato.

Horário: Diariamente das 10:00
às 13:00h e das 14:30 às 19:00h, in-
clusive aos sábados.

Atendimento para particulares e
convênios somente com Hora Marca-
da pelos telefones: 222-7746 e
241-4068.

Endereço: Presidente Vargas, 197
sala 223 Eclifício Importadora. Res.:
Arcipreste Manoel Teodoro, 390 apt?
301.

DRA. SARAH LEMOS
Especialista em doenças e

tratamento dos olhos
CRM 108

Consultas:
Ed. Importadora,

Presidente Vargas, 197,
2? andar, sala 206.

Horário:
15:00 às 17:30h, diariamente.

FONES:
222-8545 - Residência
2411153 -Consultório

'•¦.'¦'Vi' 8pP@.

DR. HAROLDO PINHEIRO

Título de Especialista em Clinica Médica e Cardiológica

Pós-graduação.1
CLINICA MtDICAl 3 anos módico ro-

sidenta no Monmouth Medicai Center,
New Jersey, USA.
CARDIOLOGIAs 2 anos médico-
residente do HSE, RJ.

Consultório: Almirante Wandenkolk, 469
Horário: 15 às 18 horas.

Telefone: 223-5797
Residência: Telefone: 222*9473

ENDOCRINOLOGIA
METABOLISMO E NUTRIÇÃO

Dr. Anders Willy Wissing Andersen
CRM-2253

CIC-028.964.352

Dr. Alberto Ramos Gomes
CRM- 1641

CIC-058.192.612

OBESIDADE • DIABETES
• PROBLEMAS DE CRESCIMENTO

• DISTÚRBIOS GLANDULARES

Av. Serzedelo Corrêa, N? 370
Fone: 225-1011 -.. •

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DO PARÁ
Afecções da coluna vertebral, seqüelas de

fraturas, A.V.C., artroses, artrites, bursites, aten-
de: Ascon, Assefaz, Basa, Celpa, Cor-
rolos, Ipasep, Embratel, Funmlrad,
Funcet, Petrobrás, Patronal.

Rua Presidente Pernambuco, 402 — B.
Campos. Fone: 222.6719.

DR. ORLANDO PINTO
Angiologia e Cirurgia Vascular

Tratamento das doenças circulatórias
VARIZES-MICROVAèOS-FLEBITES

Pós-graduação: 3 anos - São Paulo.
International College of Surgeons

IMPOTÊNCIA SEXUAL

TRATAMENTO CLINICO E CIRÚRGICO
Pós-graduação: 4 anos - São Paulo

Eslágios: University of Copenhagen-
Dinamarca

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

MASTOLOGIA
Dr. HELDER BITAR

TRATAMENTO DE DOENÇAS DA MAMA . CRM-2749
Detecção precoce do câncer mamário

Especialização: INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER
(Rio do Janeiro) e MIAMI CÂNCER INSTITUTE (USA|

Trav. São Pedro, 566, Ed. Carajás, sala 505.
Diariamente das 15 às IV horas. Telefono: 225*0527.

L„ _,
|| Cons.: 229.3646 - Res.: 223.2563

Res. Médica na Benef. Portuguesa de S. Paulo

GINECOLOGIA • OBSTETRÍCIA • PARTO LEBOYER

OFERTA ESPECIAL — Diai
das Mões redes especiais diro-
lamente do Ceará fabricação
exclusiva fino acabamento óti-
mos preços. Tratar 25 de Se-
tembro 1284 entre Estrela e
Mauriti 172266987.

0008631

OVOS — Vende-so a NCz
0,60 ò dúzia. Entrega à domi-
cílio, o partir do 50 unidades.
Tratar pelos fones 233-1746 -
222-7761.

0008507

PAINÉIS WALL — Oferece-
mos 200 motros quadrados de

Íiaínóis 
Wall de 40 m/m ab:o-

utamenle novos com respecti-
vos perfis, a preço abaixo da
fábrica. Entrega imediata. Tra-
lar pelo lono 225-2001, ou
Gentil 554 no horário
comercial.

0007753

PARA OS QUE VAO CA-
SAR — Vestido do noivas
smoking ternos dama 15 anos
0 t/os complementos p/que vo-
cêt possam realizar o sonho de
grande dia filmamos s/festa av
NazarlS 444 94 Ed. Ouro
F/2220il76

5004571

ROUPA USADA—Eu com-
,pro epago na"horo roupa ele-
trodomestico móveis fogão ge-
ladeira máq. de conit. telefone
som discos e tudo que tiver Ag.
Nazarí 285 F/223-1717.

0008474

ROUPAS INFANTO-
JUVENIL—Ind. especializa-
da tem para pronta entrega a
preços especiais: Saias, mini-
saias, vestidos, conjunto de
bermuda p/menino, etc. Con-
fecções em malha e tecido. Tra-
lar pelo lei. 231-5394.

5008598

SERRA DE FITA IKL—1.35
com carro, vendo bom estado,
com motor, de 75 HP, proço
NCZl 8.000,00. Tralar lane
226-2181.

5008135

SERRARIA VENDE-SE —
Situada na cidade dá Pncajá-
PA Rod. Transamazonica KM
280 de Marabá p/Allamira 1
serra fita 1,25M completa
conj. Seâmia 130KVA casas,
terreno etc. 2 aparelhos de rá-
dio novos região de muita ma-
deira Mogno, Ipê, Freijó, Ce-
dro e outros. Facilidade de
mão do obra NCzõO.000,00
Fone (069)451.2717 Pimonla
Bueno-Ro.

0007343

SINUCA — Bolas lisas ou nu- t
meradas caçapas barbante
couro e inglesa capas p/mesas 

'
cruzetas estofos p/bolas ou ta-
cos giz azul campeão prata ou
importado ponteiras tacos co-
muns ou de rosca mesas reside-
ciais ou oficiais vendemos
224-0119 Luiz.

0008488

SISTEMAS PARA COMPU-
TADORES — Desonvolvimen-
to de sistomas específicos para
todas as áreas. Fornecemos
sistomas de folha de pagto,
contabilidade, controle do es-
toque etc Contatos fones
226.9828 ou 224.9273
Systomàtica

5009228

SRS MADEIREIROS COR-
DOARIAS SACARIAS —
Emp sediado em Natal RGN
tem interesso em representá-lo
na Região interessado contac-
lar com o (one 084 2216020
ou tlx 84 2703 horário comer-
dal com Jatné.

0006255

TELEVISÃO COLORIDA
PORTÁTIL IMPORTADA —
Coleção de perfumes franceses
legitimo» o motocicleta eletrô-
nica de brinquedo. Tratar du-
rante o dia de hoje pelo tel.
223-9538.

5008732

TENDA ESPIRITA MAE DE-
LAMARE —Ela lhe dará
orientação espiritual. Se os se-
nhores ou as senhoras percor-
coram vários meios e não obte-
ram resultados procurem Mãe
Delamare. Venha ver para
crer. Manoel Barata, 1292.
Fone 222-2483.

0004016

NOIVAS —Vendemos vesti-
dos a partir do 60,00 temos
lindos trajes para noivas o da-
mas arranjos porta aliança
brindes luvas a preços módi-
cos. Avenida Senador Lemos
1698, fone 2254472.

5007766

ATENÇÃO. —Se voe» lem
uma casa loterlca e deseja
transferir por qualquer motivo
entre em contato. Caso queira
montar uma filial temos um
ponlo bem localizado manter
conluio pelo lone 233-2658.

5009050

BICICLETAS — Ergomelrica
preço do comércio NCz
450,00 promoção NCz
350,00. PAM - Padre Eulfqulo,
2308, lone 222.6448.

0008392

CARRO DE CACHORRO
QUENTE — Vende-se 1 em
estrutura de ferro o Interna-
mente em inox bandejfies em-
butido p/guarda alimentos tol-
do chapa cadeiras etc. Inl.Ó
de Almeida 520 Lanchonete
Ca..ita's cVHevio

0008047

DIA DAS MÃES — Aprovei-
te esta semana para comprar o
mu presente na Butique Tutti
Quanti. Novidades Incríveis
em roupas femininas, preços
promocionais, Av.Cons. Furta-
do 523 loja 2 Visite-nos

0007947

OARRAFÚES P/AOUA Ml-
NERAL — Vende-se 3 gar-

, rafoes para água mineral, 3
grades protetores e 1 suporte
Baby, tudo por NCz 120,00.
Tralar fonos 226-3153 o
225-3275, pela manhã.

0007973

IATE CLUBE —Vende-se um
titulo de sacio proprietário,
quitado e som debto. Tratar
pelo (one 222-5422. Com D.
Belina. ,

5008664

LANCHA 22 PÉS —Vende-
se motor GM V8 350 cavalos
casco DM náutica direção hi-
draulica cabinada rádio tolo-
fono som bar boliches ecobati-
metro toda completa 25.000
t/Monool Luiz 1/2226225.

5008998

MIMEÓGRAFO — Vende-se
um marca Rex-Rotary 450.
Trotar à Boaventura da Silva,
1308, entre 14 de Março e Al.
Cacela.

0008614

VENDE-SE EQUIPAMEN-
TOS PARA LANCHONETE
—Tratar pelo fono 222-2630.

5008143

& ÓÔ ARHARIOS,
2lP_ 

"-ESTANTES
SPZCP COZINHAS
tO^ MESAS e
<» £ADEIBAS.

(SParamóduíos)
ORÇAMENTO S/ COMPROMISSO

Haroldo Veloso, 05 - Fone: 235-4579

HfctCASA DAS PORTAS

De 
hoje em diante quando

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: assenta-
mos, polimos e enverriizamos.

BATA NA PORTA CERTA
Visitas senreompromisso.

. Show. Room/F.228-3622Av. Domingos Marreiros, 1932.

lfiÜ

ò^vv-pr\0 Trav. Estrela, 2781
Bolím-Pora

TEL.: 226-4751

DR. FERNANDO FREITAS
Homoopalia - adultos o
crianças. Av. Prmitlunt»
Vargas, 197 - Sala 304,
Edifício Importadora. Es-
pocializaeão no Instituto
nahnomaniano do Brasil -
Rio do Janoiro. Tol:
229-9417.

TIJOLOS PARA
PRONTA-ENTREGA

Orient
PROMOÇÃO

FERRAGENS E FERRAMENTAS
DESCONGELA FttRA BAIXO. PREÇOS

COM 50% DE DESCONTO .

Torneiras, Registros, Fechaduras, Ca-
deados, Dobradiças, Plainas, Tornos,
Chaves, Serrotes, Espátulas e etc...

Pode consultar outras lojas e compa-
rar os nossos preços para comprar.

"AV.GENTIL BITTENCOURT, 1584 j.(ENTRE:14 DE MARCO E ALCINDO CACELA) £

INSTITUTO DE ULTRA-SOM
DR. JORGE IKETANI
Ultra-sonogrfia em: Medicina Interna,

Ginecologia, Obstetrícia.
End. Centro de Diagnóstico, Av. Ser-

zedelo Corrêa, 370 Conj. 501. Fones:
223.3617, 222.4735.

VENDE-SE 01 GEOTER-
MOMETRO — De
0+50:0,50 C 285,000, 01 Lo-
rinGoscápia 200,00. 01 Pa-
qutmetro Mituloyo ds 06"
90,00:08 Bolsas de couro pin-
ton á 60,00 cada á vista 10%
dosc.f/235-0043,235-2843

0007928

VENDE-SE CALCULADO-
RA HEWLETT-
PACKARD—Mod. HP-28C
programável, alfo-numérica
última geração, praticamente
tem uso e editor para VHS
VE.I0 para VT'S portáteis.
Tratar pelo lono 2229000
R-30 ou 34.

5008482

ÉCOMA
HIDROTUBO.

TODAS AS BITOLAS.

1 Esgoto lOOmm

m Esgoto 150mm

18,301
31,60 ;2,951
M51

I Calha Tigre 12,50 10,60 
|

Soldável 20mm

| Roscável 1/2"

21,50
37,20
3,45
5,20

HIDROTUBO
DISTRIBUIDORA DE TUBOS E CONEXÕES.

Av. Pedro Álvares Cabral, 1955 Entroncamento.
Fone: 231-2154

ESTUFA P/LANCHONETE
—Vendo uma com capacidade
para 6 badejas nova tem uso
preço barbada falar com Jor-
ge fones 227-0305 ou
231-4098 na Alm.Barroso
c/Júlio Cisar

5009612

GRUPO OERADOR SUZU-
Kl — Joponos, portátil 500 ve*
Ias acoplado um só conjunto,
1,50L da mlilura vira a noite
toda novo legalizado carrega
bateria ideal para sitio, petcat
etc.Vondo preço Manaus NCz
1.950,00. Aceila-se titulo qui-

.lado da Anemblóia ou Tuna
como parte da transaç&o res-
tante em dinheiro. Tratar fone
229-4291.

5009730

MOVEIS PARA PISCINA
—Conjunto de mesas com 4 ca-
delras de fibra, branca, sem
uso NCz700,00, cadeira para
piscina longa e curva de fibra
NCz200,00 cada, guarda sol
para mesa de centro
NCz80,00. Moveis sem
uso,Telefono 228-2117.

5009550

PARQUE INFANTIL —Ideal

para clubes, associações, cons-
trutoras, creches, caias de
campo, de veraneio, praça e
etc. solicite catalogo sem com-
promisso lone 223-0125.

5009631

TECIDOS IMPORTADOS
—Ceda Japonesa, lisas e es-
tampadas, não amarrota, tipo
seda pura, bonitas estampas,
lindos presentes para o dia das
mães. Inf. 224-2065, qualquer
hora.Temos sombrinhas, meias
e estojos para maquiagem.

5009820

TITULO ASSEMBLÉIA PA-
RAENSE—Sócio proprietário
ou remido compro pago avista
apreço a combinar que você
pedir pelo mesmo não importo
se você esteja em débito ou
desligado do quadro social
Passe conosco ou nos telefone
lavo dinheiro no s/ondoroço
Auto Gil Matriz fl cm Gilberto
Trv Frei Gil do Vila Nova 249
Centro 2233351 compro ações
Tuna Luso late Tênis Pará
Clube

5009768

TITULO DI SÓCIO PRO-
PRIETARIO—Da Assomblóia
Paraense e late Club reseva
pon quom deseja comprar te-
nho avenda Tuna Pará Club
Romo Paissandu oferta 35,00
cada compro titulo de club As-
somblóia Paraense Pará Club
late Club Tênis Tuna pago
avista preço acombinar não
importa se você esta desligado
do quadro social ou extraviou
seu titulo se voefi 6 sócio da As-
somblóia passar mais d 6meses
sm pagar o club vocô 6 desli-
gado do quadro social para
voltar a freqüentar tem que pa-
gar 50% do valor da jóia se
vocA não freqüenta mais o club
venda seus títulos aplique o dí-
nheiro na poupança Passe co-
nosco ou nos telefone levo di-
nheiro no seu endereço .Auto I
Gil Matriz fl-cm Gilberto Trav
Frei Gil Vila Nova 249 Centro
2233351 não perca tempo

5009745

VENDE-SE BERÇO — Em pi-
nho semi-novo com 2 gavetas e
colchõo 80,00. 229.7395.

5009710

VENDE-SE UM TRANS-
FORMADOR—De solda
Bambozl tipo TRI B71 250 am-
poros novo 390,00 e um motor

i esmeril de 1/2 CV, Schulz novo
90,00 Fone 226-5568

5009658

VENDE-SE UM VESTIDO
DE NOIVA — Manequin 40
branco,de fila Francês,
NCz500,00. Quem comprar o
vestido ganha um sapato. Tra-
tar na Rua Roso Danin 99Ó.
Canudos.Con}. Roraima.

5009678

VENDE-SE UMA BALAN-
ÇA —Semi-nova 15 kilos. Tra-
tar pelo fone 234-0114.

5009618

VENDE-SE — Um conjunto de
banco alto reclinavol para Pick

l Up marca Procar novo preço
500,00 na loja custa 900,00.

| Trata oelo f ona 222-8353.
5009646

VENDE-SE — Um ves-
tido de noiva com ar-
ranjos confeccionado
em alta costura ma-
noquim 44 preço de
ocasião 400,00. Tra-
tar pelo fone
228-2254.

5009583

VENDE-SE —Um motor ele-
trlco marca Weg 10KVA,
apropriado para uso de serras
pesadas, bttoneiras, etc. uma
bancada para serra elétrica,
uma máquina de escrever ele-
trica marca olivettl modelo TK
4, uma máquina calculadora
elétrica marca olivetto modelo
antigo, preço a combinar, tra-
tar com sr, Francisco p/fone
229-9892.

5009773

VENDEMOS —Uma geladei-
ra frigidaire duplex em perfei-
ta estado de uso, NCz500,00,

.duas bicicletas calo! borlineci-
nh j NCz80,00 cada e uma es-
tante NCz80,0O. Tratar pelo
fone 224-7669.

5009607

VENDO CONJUNTO P/ES-
CRITÓRIO —Preço
NCi350,0O. Tratar
233-1627.

5009703

Vendo óróãò eu-
TRÓNICO —Marca
Concorde, com riti-
mo, 2 iodados
(acompanhamento e
solo),pedali com 13
oitavas em bonito
móvel marron. Tra-
tar com Antônio dos
An|os, Av. Maga-
Ihães Barata nQ65.

5009669

VENDO UMA PISTOLA AR
COMPRIMIDO — Tiger uma
enciclopédia Brasileira estros.
Tratar pelo fone 229-9016.
Qualquer horário.

5009771

VENDO —Um carro-berço
marca burigolto, valor
NCz75,00, uma banheira de
pé cromado NCz55,00 um
anda.|á NCz35,00, falar com
Lucileno telefone 222-2209.

5009602

ROUPAS USADAS —
Compra-se dez peças a grando
quantidade de adultos o crian-
ças, lençol, toalha, cortinas, rou-
pa do festa a roupa de banho,
paga-se bom. Tralar fona:
226.0072, com Fátima ou
Joana.

5009860

"LIXO DE LUXO" — Tem
pára alugar tra|es especiais
p/nolvas, noivas, pajens da-
mos 15 anos, debutantes, ves-
lidos p/festas, imooklng, sum-
mor, ternos, trajes p/dosfilet,
COnselhelro 444 f/2244972

0008511

AÇÃO DE SÓCIO PRO-
PRIETARIO — Da Assem-
bléia Paraense vendo uma
1.300,00 Tratar somente sá-
bado e domingo pelo fona
2352205 com Teresa.

0008032

AR CONDICIONADO-OE
— 11 mil BTUS funcionando,
vale 600 vendo liojo p/300,
aceito ofertas. Ver e tratar R,
Ô de Almeida 635 fone
241.4029.

0007461

ATINÇÀO — Se voei quer
sal açúcar moldo grosso e rnfi-
nado, selas, arrotos, jtbão,
perneiras, botas, esporas, chi-
coto, chapéu de couro, masca-
ras o carne da sol tol. 084
2216020. Obs: em Natal
RGN.

0OOA7ISfl
VENDE-SE POR MOTIVO
DE VIAOEM — Grande
quantidade de peças para bícl-
clotas encontra-se estocada em
3 excelentes pontos comerciais
com ótimo faturamento diário.
Tratar com o proprietário a
partir do 2-a feira horário co-
marcial rua Senador Manoel
Barata 718 Ed. Infante de Sa-
gres sala 1805 18?andar

0008245

BRINDES E
PRESENTES

CHOCOLATE CASEIRO
2.°foira - Bombons va-

riados, indutivo o do eu-
puaçu e casianha-ao-Purá.
31'foirn • Pirulilo do choco-
lato - 3 técnicos para daco-
rar. 4Pfoira - Torta salgada
com pão casolro o paozi-
nho do queijo. 5°foira - Va-
ríodado do licor, inclusive
do açof. 6?foira - Decora-
ção em vidros com floros do
massa de cetim. Sábado -
Mousse de chocolate o siri-
caia da vovó.

Inscrições rta loja, Braz
de Aguiar, 656, no horário
comercial ou polo fone:
226-5640 após às 20:00
ru.

Aproveito promoçãode chocolate Salware o to-
da matéria-prima para tra-
balhar om chocolate.

VIAGEM À FOZ DO IGUAÇU
Soldo dias 13 e 14/05/89. Em

ônibus de luxo, com ar condiciona-
do, vídeo o otc. Dia 13: Goiânia,
IbitiiHju, São Pauto, Foz, Paraguai
a Argentina. Dia 14; ibitingo, bão
Paulo, Foz, Paraguai e Argentina.
Informações 229-1219 e
223-0651. Obs: tomos viagem dia
19 e 20/05/89.

"TURISMO 5 ESTRELAS
C0RPUS CHRISTI"

FOZ VIA RIO E IBITINGA
Levamoi você a Beto Horizonto (1

dia). Ria d« Janeiro (Vitor doi Tellei
a Polrópolii -1 dio), 5ão Paulo (capi-
tal o Ibilinga • 2 dim), Foz, Paraguai
e 'rgenlína.Ôriibut ohot»ii(SAoPau-
Io n Io,|, lu.n Soldai: 19/05 ¦ 23/06.
Informarem: 226.6913, 228 2630 ••
231.0024. Obt: Jutho: NorduiteS ei-
irelai - Solda 00/07.

ESCADA ROLANTE
Vende-se duas, marca

Otis. Tratar na Rua Conselhei-
ro João Alfredo, 68, com os
srs. Mário Anésio ou Agmar.

ENCICLOPÉDIAS
"BARSA E MIRADOR"

Promoção do lançamento edição 1989, à vis-
ta ou a prazo.'Conquiste já sua biblioteca, repre-
sentante exclusivo da enciclopédia Britânnica do
Brasil Ltda. Sr. Artemio Gudoski, Av. Presidente Var-

gas, 290, fonos: 222-3011, 222-3423.

csxaaxTtrnyzr.

CONCURSO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
Auxiliar judiciário, o C.I.E. elaborou

apostilas completas, todo programa com
2.500 testes, vendas na banca de revista
da Presidente Vargas em frente ao Banco
Bamerindus. E na banca na Av. Nazaré em
frente La Creme.

REDE DE LOJAS COMPRA
Mi$tlA10JA (PONTO)pago Avista

Acima de 200 m2.
Tr. (011) 267-4306 /

950-0747 - SP.

v—/rv-v='í7-7

CONSTRUÇÃO:

OBRAS E
REFORMAS

REFORMAS l CONSTRU-
ÇÕES — Gototrai e infil-
trações rajadurot em lajes e
concretos telhados paredes de
alvenaria rufos laje prá-
fabricadas recuperamos cons-
truções de fossas septicas as-
sentamento do lajota azulejo
tacos pintura de forro de lom-
brí reboucos construções e pis-
cinas chame J. Ribamar pelo
for» 229-7842.

5009644

CONSTRUÍMOS e refor-
MAMOS —Caso em alvena-
rui, madeira, piscinas, galpões
etc. na cidado no interior, ela-
boremos projetos e orçamon-
tos, damos referencias, alen-
demoi pelo telefone 235-1866
Ninado

5008679

CONSTRUÍMOS —Caiai de
alvenaria, madeira, muros,
piscinas, reformamos: casas
prédios, lojas etc. Obs:orça-
mento sem compromisso. Soli-
cila visita, fono 224-2022 ra-
mal 739.

5007192

ENGENHARIA CIVIL —
Construções ou reformas em
geral, infiltrações, avaliações
e perícias técnicas, com segu-
rança e economia, ligue
222-0616 e receberá a visita
de um engenheiro.

0007191

MADEIRAS PARA TUDO
— Procure Macor - Madeiras,
Av Bernardo Sayâo n?32 Ar-
senal ao lado do Banpará, fo-
ne 241-3263 madeiras lambril
assoalho rodapé rol de cadeí-
ra alizar pernamanca ripão vi-
gas gruzepes caxilioi aduelas
olc... Só na Macor Av. Bernar-
do Sayão 32 Arsenal ao lado
do Banpará lono 241-3263
seu vendedor Freitas.

0008412

MADEIRAS — Eitlotoi para
cerca de fazenda estação para
pimenta do reino achas para
cerca de quintal em acapú e
outras madeiras. Aceitamos
encomenda na Macor Madei-
ras do Pará Bernardo Sayão
32 Estrada Nova ao lado do
Banpará fona 241-3263 bair-
ro Arsenal.

0008410

CIMENDES — Cons! ruçõel do
casos em 20 dias com fino aco-
bamento segurança comprova-
da construímos para todo terri-
tório nacional Trav Guerra
Passos 442.

5009517

GCSSO — Faço forros rabai-
xamonto de tetos o qualquer
remendo om gosio, em aptos,
casas e escritórios otc. Serviço
garantido recado para Batista
fono 241-3022.

5009486

CIMENDES LTDA —Casa de
alvenaria em fino acabamento
260 por mos basta tor o (erro-
no fazemos a construção casas
com 66m2 55m2 e outras me-
dtdas segurança comprovada
aceitqmos construções para to-
do território nacional paga-
mento em ató 36 mosos.
Tv.Guerras Passos 442 falar
c/Eng?. Fernando.

5009819

MATERIAIS
DIVERSOS

METALÚRGICA PINO-
QUIO FABRICA — Box
para banheiro
NCz48,0Q ml, esq.
de alumínio
NCi85,C0 m2, gra-
dei de' proteção
NCz35,00m2, grade
do ferro s Im p .
NCz20,00m2, traba-
lhada NCz25,00, ba-
lanclns NCz23,00,
sanfona NCz30,00,
porta, de enrolar
NCz30,00m2 solicite
orçamento pelo fone
229-0425.

5009473
BOX PARA BANHEIRO
—E demais utilidades, o m2
mais barato de Belém. Faze-
moi orçamento sem compro-
misso incluindo instalação falar
c/Jorge fones 227-0305 ou
231-4098 no Alm.Borroso
c/Júlio César

5009611

LAMBRIL DE ANGELIM
—Rio Madotra Ltda (Estância
Sinai) Av Bernardo Sayão n-°
1780 telefono 225-1763. Lom-
bril de Angelim Pedra somente
peças escolhidas. Temos tam-
bém assoalhos de ipê sucupira,
angelim pedra, angelim vnr-
melho.lábuni macheadat e
lanbrizadas, rol de codsira,
granzep,rodapé.

5009753
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liWf7 .)
MATERIAIS DE

MATERIAIS
DIVERSOS

ASSOALHO DE PAU AMA-
RELO — De I? ninho 25m2
apenas 27,00 o m2 largura
15cm. Fono: 225-4200 horário
comercial.

0008431

BANHEIRAS EM FIBRA DE
VIDRO —Várias cores o la-
manhot, com e som hldromas-
sagem, excelente padrão de
qualidade, contutte-nos. Enge-
cop eng com e rep Ltda fono
226-3862.

5007547

CAMPEI MAT CONST —
Forn areia e barro 9,00 Pedra
15,00 Seixo lavado 33,00 te-
mos ainda torra vegetal aterro
cimelno madeiras tijolos e te-
lhas Podidos lone 2310913
pagamento no aolo da entre-
ga grato

0007090

DEPÓSITO 7 IRMÃOS
—Tomos cimento a pronta en-
trego, NCz5,050 entrega na
obra o outros materiais de
construção. Tralar polo fone
231-6491 231-3541.

5008205

ESCADA CARACOL —
Entrega-se com urgência. Me-
talúrgica "Netuno". Duque de
Caxias 1125, Lomat e Angus-
tura. Fone 226-4731.

0008440

ESQUADRIAS DE ALUMI-
NIO —Fazemos portas, jano-
Ias, box para banheiro, grade
de proteção em alumínio t/vi-,
dros e pedra de mármore orça-
mento s/compromisso, menor
preço da praça 1/228-2079
Alubox.

5007327

IPERMEABILIZA-
ÇÀO—Projetamos e executa-
mos a ípermeabilização do seu
prédio com produtos matsica,
consagrados em toda a Euro-
pa e outros paítes. Engecap
eng. com e rep ltda, fone
226-3862.

5007543

LAMBRIL ANGELIM PE-
DRA — Oferta a partir NCz
5,50 o motro quadrado Tr/Av.
Senador Lemos 2056-A fone
233.0501.

0006587

LAMBRIL ANGELIM PE-
DRA — Qualidade exporta-
ção grande promoção pagto
em 30 dias s/juros ou três ve-
zes i/entrada Av. Senador Le-
mos 2056-A lone 233.0501.

0006589

LAMBRIL EXPORTAÇÃO
Em angelim podra do pri-

meira e lixado para pronta en-
trega promoção de 9,80 por
8,00 m2. Fone 225-4200 ho-
rório comercial.

0008434

MADEIRAS PARA TUDO
Procure Maçar - Madeiras,

Av Bernardo Sayão n-°32 Ar-
senal ao lado do Banpará, fo-
ne 241-3263 madeiras lambril
assoalho rodapé rol de cadei-
ra alizar pernamonca rípâo vi-
gas gruzepes caxiliot aduolas
otc... Só na Macor Av. Bernar-
do Sayão 32 Arsenal ao lado
do Banpará fone 241-3263
seu vendedor Froitas.

0008413

MAT. DE CONST. RODRI-
GUES PROMOÇÃO—Areia
ou barro o metro 7,50, 8m3
areia ou barro 60,00, 10m3
pedra 130,00, lm soixo lava-
do 22,00, tijolos comercial
55,00 tijolos grando 80,00.
Peça p/fone 2316139

0008081

MATERIAIS DE CONSTRU-
ÇAO — Areia o barro 80,00,
pedra 120,00, aterro 45,00,
carrada com 10 m3 tomos sei-
xo e terra p/jardim pronta en-
trega. Pedido lone 226-5466.

0008400

MATERIAIS P/CONSTRU-
ÇÕES — Aroia ou barro 4m3
NCz36,00, podra 4m3
NCz5ó,00, Bm de aterro ama-
rolo NCz48,00, temos seixo.
Podido pelo lono 235-2054.

5008835

MIRO MAT. CONSTRU-
ÇAO — Areia e barro m3
9,00 pedra m3 16,00 seixo m3
25,00 alerreo m3 45,00 lemos
cimento o tijolos pagamento no
ato do entrega pedido
1/231-0765/231-4563.

0008338

ORIENT/PROMO-

ÇAO—Materiait elétricos, ca-
lha flour lx20w a partir de
1,50, quebro-luz (luminária) d
base a partir de 3,00. Venha
ver promoção da Orient Av.
Gonlil 1584 (entre 14
Março/Alcindo).

0008487

ORIENT/PROMO-
ÇAO—Tubos tigre esgolo
lOOmrn 18,00, r-scavel 1/2
4,00, calha 10,00 e assim por
diante p/toda variodade. Ver e
conferir Av. Gentil 1584 (entre
14 Março/Alcindo).

0008490

PAINÉIS WALL — Olerece-
mos 200 metros quadrados de

painéis Watl de 40 m/m abso-
lutamente novos com rospocti-
vos perfis, a preço abaixo da
fábrica. Entrego imediata. Tra-
tar pelo fone 225-2001, ou
Gentil 554 no horário
comorcial.

0007752

PISO ELEVADO —Para sa-
lat de computadores, escrito-
rios, centrais elétricas e telefo-
nicas. Tecnologia de ultima ge-
ração, orçamento sem compro-
misso. Engecap eng. com e rep
lida fone 226-3862.

5007545

PORTA CORTA FOGO
—Homologada pela ABNT,
com mais de 30 mil unidados
instaladas em todo o Brasil.
Representante em Belém Enge-
cap eng. com e rep. ltda, fone
226-3862.

5007531

PORTAS DE ENROLAR —
Em chapa articulada e malha.
Enlroga-so instalada, Metalúr-
gico Netuno. Duque de Caxias
1125, Lomas o Angustura. Fo-
ne 226-4731.

0008438

TELEGRADES GRANDES
DE FERRO —Portas de enro-
lar balancins sanfonas etc. evi-
te intermediários. Chame
235.1455 orçamento sem com-
promísso. Tudo pelo menor
preço com pagamento
facilitado.

0008286

TELHAS COLONIAIS E TI-
JOtOS—Tenho p/pronta on-
Iregq. ao menor .preço telha
plari; çdral, maltense? plana- í
tex, paui.Ja, termoplan, lajo-
lão, litofina, combogot, capo-
tos, tijolo refratário. Fone
7115823

5007231

VENEZIANAS INDUS-
TRIAIS —Em PVC ou libra de
vidro, resolve o problema de
fechamento do vão conservan-
do a iluminação e ventilação
naturais, orçamento sem com-
promisso. Engecap eng. com e
rep Lida fono 226-3862.

5007538

MATERIAIS DE CONSTRU-
ÇAO —Pedra 8m3 85,00
Areio 8m3 65,00 Borro !0m3
60,00 aterro Arenoso 10m3
40,00 e Torra Prola 10m3
65,00 lono 235-2881.

5009539

MATERIAL DE CONSTRU-
ÇAO —Areia 10m3 70,00,
Bm3 55,00, 16m3 100,00,
barro I0m3 70,00, 8m3 55,00
I6m3 100,00, pedra 6m3
70,00, 14m3 155,00, seixo
lm3 23,00, a pronta entrega
fone 224-9821.

5009508

wmmm.

ALUGUEL,
COMPRA VENDA

E LEASIN6
VENDE-SE MOTOR DE PO-
PA —Yamaha do 40
H.P.vende-te um semi novo.
Tratar lono 231-2642.

5008842

VENDE-SE UMA MAQUI-
NA INDUSTRIAL— Colare-
le, goleiro 2 agulhai. Tratar
Senador Lemot 4060 casa 2.

5007096

VENDO DOIS TORNOS —
Invicto p/madeira, um com-
pressor grando, semi-novos.
Pagamento a vista ou presta-
ção. Tratar av Pedro Miranda
1549 Pedreira (em fronte ao
Posfama)

_ 0008143

DIVERSOS
VENDO OU TROCO — M6-
quina de fazer sorvete o picolé
por carro usado ou telefone.
Tralar Av Almirante Barroso
654 loja 12.

5009457

VENDE-SE — Teodoliloseni-
vel das marcai Wild Kern e Fu-
ji e outras marcos procurar o
sou César nos fones 228-2203
235-1091.

5009782

GUINCHO LÍDER—Vende-
se 2, mais 2 molorei elétricos
um motor agrai" precisando
de reparot um besouro de tipo
Bosch um motor serra além de
diversas ferramontas. Tratar
fones 231-0297 ou 231-4904.

5009681

GUINDASTE HYSTER —Pa-
ra 5 toneladas, ótimo estodo,
proco NCz20.000,00. Ver e
Irolnr Djolma Dutra 703, fone
2238688.

5009720

VENDO UM EXPOSITOR
—Para queijos e iogurtes e otc.
marca Elétro Fio modelo Celf
140, o um cotnprossor bilz 5,
semi novos. Tralar pelo fone
225-4415 horário comercial.

5009582

XEROX 2600 QUITA-
DA— Perfoito estado de fun-
cionamento cilindro novo
aceita-se troca por telefone
carro terreno casa ou máquina
para marcenaria preço d/base
do vonda NCz 1.900,00.Tra-
lar fone 222-5063

5009727

VENDE-SE —Um Relógio de
ponto e um horadatador Di-
mop 1 máquina da escrever
IMB uma Tókne-3, Romígton .
Tratar pelo fono 241-3220 ou
Ruo 28 de Sotombro 1155.

5008758

VENDO 1 CONJUNTO —
P/engarrofar sucos, c/enchedo-
ra arrolhadora túnel de res-
friamento rotuladora automóti-
ca lava garrafas e eiteira
transportadoras c/Sr. Michel
1/229-2724 14 do Abril 1832
Allos.

0007136

VENDO DOIS COMPRES-
SORES — Waine mod. 153 H
P diversas utilidades ótimo pre-
ço. Trator c/Sr: Michel
F:229-2724 14 de Abril 1832
altos e duas maq. de oçai in-
dustrial completa d reduror.

0007138

VENDO — 1 gerador de
energia elérica Dinox
cop.95/110 KVA molor Scania
tipo OM 326 e quadro de co-
mando Sr. Michel 14 de Abril
1832 altos I. 229.2724 e dois
evoporadores grom cap
100.000 Kh cada.

0007137

VENDO — Maq Elgim
zig/zag molor gabinete, bici-
cleta p/criança berço Ogí c/2
gavotas. Inf Cons. Furtado
3169 px. Castelo.

0007676

TRATOR VENDE-SE — CBT
ano 79 equipado com guincho
caçador de 33t direção nldrau-
llca e lamina motor Mercedes
pouco rodado e mecânica ux-
celente. Tratar fono 224-9821.

5007935

VTRTÍT-1 BOMBAS
ENOETORAS CAV
—Para motorei Per-
klrii do 6 cilindros
por 600,00 cada. Tra-
lar Tv. Vllota n _466
fono 226-3818. Com
o Sr. Nivaldo.

5008769

VENDE-SE TRATOR MAS-
SEY FEROUSON 95X
—ótimo nstado. Trotar fone
235-3715.

5008932

VENDE-SE UM EMPURRA-
DOR DE MADEIRA — De lei
coteo de llaúba, c/motor Scâ-
nia 220 HP turbinado, óloo
diesel, desembaraço na capí-
tania. A tratar na Rodovia Ar-
thur Bernardet n?1771, c/Sn.
Walter Santot e José Rosário,
lone 233-0033.

0007750

VENDE-SE UM GRUPO
GERADOR 110 KVA
—Completo Tratar no fone
224-1138 na 2-°loira.

• 5008614

VENDE-SE UMA ENCUBA-
DORA —Para Hotpital marca
Fanem temi-nova e uma balan-
ça marca Aja de 150 kilos tudo

por NCz 1.500,00. Tratar pe-
ia lone 229-3915.

5008830

VENDE-SE UMA MAQUI-
NA —Registradora Dismat
modelo 504 apenas 1 mes de
uso estado de nova. Preço Ncz
1.300,00. aceito proposta in-
leressados entrar em contato
pelo telefone 2227248 com Sr.
José no horário comercial,

5008813

VENDE-SE —Caldeira
a lenha 500 Kg vapor
hora 222-9614.

0007640.

VENDE-SE — Equipamento
para laboratório de analite clf-
nico. Ver e tratar Mauriti 49
próximo Senador Lemos fone
233-0767.

5007866

VENDE-SE — Um torna mo-
cânico Schiffor de 3 metros
uma máquina de ptainar ferro
uma serra mecânica. Tratar
222-3471.

5008673
MOTO-SERRA — Vendo
uma marca Sthill 08 preço
NCz 300,00. Tratar lone
222.1297.

5009707

AR CONDICIONADO
7000 BTUS — NCz 300,00,
Furadelra Blalt Deck NCz
80,00, Serra Tica-Tico Black
Deck NCz 80,00. T/Tv. Vllota
1121/203D lone 233-2506.

0008500

BARCO DE PASSEIO — TI-
po late com 9 por 2.80 camari-
nha com banheiro de luxo ca-
bine de comando pronto para
viajar.'Tratar com o proprietá*
rio 228-0037 e 241-1188.

5008632

calculadora proora-
mAvel texay instru-
MENTS—Mod. TI-66, caleu-
ladora programável pelo
usuário. Funções matemáticas
e estatfslicas. 64 memórias e
503 passos. Média aritimétlca,
voriancia, desvio padrão, re-
groção linear, análise de ten-
dencia de curvas, logaritimo,
anti-logaritimo, potonciação,
radicioçõo, tomada de de-
citõos em um programa, etc.
Pouco uso. NCz 90,00. Não
aceito chequei. T/fone
222-3042, c/Anl6nio Júnior.

5008619

COMPRESSOR — Pressão
120 LBS deslocamento 280
modelo CDY-10 novo na caxla
e um telefone comercial. Vendo

pela melhor oferta. Tratar tele-
fone 231-6456.

0008547

MAQUINA ESCREVER —
Vende-se uma nova, com odi-
lex, Olivetti ET-121 carro 45
CM 14 tipos/escrita, oletrâni-
ca. T/f/2240088 2413264.

5009048

MAQUINA SOLDAR 369
AP — Rotativa custa nova
7.800 está vendendo por
3.000 trêt mil cruzados novos.
Aceita-se carro no valor. Tro-
tar na Av. Pedro Miranda
c/com Alferoí Costa com Rabe-
Io lone 2333844

0007156

MOTOR SCANIA MODE-
IO DS.I. 11—Em ótimo esta-
do, c/poucas horas de traba-
lho, marca Scania, mariti-
mo,acompanhado de revertor
hidráulico modelo BW 120.
Fones 731.1237 o 731.1234
falar c/o Sr. Fernando.

5004725

PEÇAS CATERPILAR —Ven-
do peças divertas novas e usa-
dat para Trator D-8 E-MS
621. Fone 235-0403 e
235-0588 no horário comer-
ciai com tr. Antônio.

5008865

TRATOR DE PNEU —Vendo
3 CBTS grandet motor Perkim
todos funcionando. Fone
235-0403 e 235-0588 no ha-
rário comercial com sr.
Antônio.

5008868
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VEÍCULOS:

.0LESWA6EN

VENDO KOMBI STANDER
—Ano 85, em bom estado, tra-
tar rodoviária Serra Norte ou
lone 235-4475 ou 235-2951
com Olavo ou Edvaldo.

5008239

VENDO — Um Gol-S 1986
último série, a álcool, impeça-
vel. Ver e tratar c/Joarez no
conj Alacid Nunes BI E op/102
próx ao hosp Barrot Barreto.

0007647

VOLKS 80 — Vende-se em
estado de novo, á gasolina,
branco. Tratar diretamente
com o proprietário D.Célia pe-
Io fone 233-0166 ou
233-0776

0008072

VOLKS BEGOT AUTOMO-
VEIS E UTILIT—T/Santana
CL 88 ar, cir. Fusca 85/78, Sa-
veiro 86, Kombi 82/85, ulilil.
D-20 Cuslon S o 86, F-4000
OKm/84, D-10 81. BR 316 Krh
5 1/235.4885 235.4361 Bogot
Automóv.

5009369

VOLKSWAGEM — Tenho
Kombi ano 85 baixa kilomelra-
gem pneus novos em oxcetente
oslado de conservação Ver
Francisco Monteiro c/Gpriano
Santos f 2268014 vondo troco
facilito no pagamento seja
breve.

0008053

VOLKSWAGEM — tenho
Fusca ano 85 em ettado origi-
nal pneus novos só de um dono
baixa kilometragem Ver na
Francisco Monteiro c/Cipriano
Santos f 2268014 vendo troco
o facilito no pagamento.

0008056

VOYAGE 83— 4 portas à
gasolina, em ótimo estado de
funcionamento e conservação,
pneus radiais bons, som com-
plelo, selado até 90, vidro de-
grade olc. Proço 6.200,00.
Tralar R. Curuçá, 259
F/222.8158

0008538

VOYAGE 84 LOS ANGE-
LES—Azul metálico vidro de-
grade som pneus radiais ro-
dao. Tralar Apinagés n-° 186
entre Tamoios e Mundurucus,
horário comercial.

0008259

VOYAGE 84 —Pneus ra-
diais,jance de magnésio, me-
cânico excelente, totalmente
documentado, rádio etc. Para
vondor rápido NCz7.000,00
em dinheiro. Av. Santarém,
575, Conj.Medice II final da li-
nha Sacramenta Nazaré.

0007927

VOYAGE 86 — Vendo com
30.000 km selado 89 super
conservado NCz 9.200,00
Tralar João Balby 674 ou
224-1291

0008645

VOYAGE LS 86 — Vendo ou
troco por veiculo, financio ató
6 metes. Tratar na Norauto
Av. Gentil Bittencourt 2080,
esq. c/3 de Maio fone
229-0900 ou 229-0260.

5009320

VW SANTANA CD ANO
87 —Completo, vendo-se tra-
tar Mauriti 2585 entre 25 de
Setembro e Duque de Caxias.

5008203

WALCAR VEÍCULOS VW
— Passai 84, Kombi
84/85/86, Voyage 88/89, Gol
83/B5, Santana hidramático.
Fusca 85/86. Trotar na Aristi-
des Lobo, 327.

0007805

VENDE-SE UMA KOMBI
82 — 100% inteira preço
3.600,00. Detalhe Trav An-
gustura n-°3318 ent Alte Barro-
so/25 Setembro. Kit Box Ama-
re. Traga teu mecânico

0008345

VENDE-SE UMA PARA-
TI/83 — Toda nova, mecânica
excelente. Ver e tratar na Trav.
Pe. Eutíquio, 1572, ap 1401,
com proprietário fone
224-3251. Proço NCz
7.000,00.

0006671

VENDE-SE URGENTE
VOLKS — 1300 L, ano 78.
Tralar c/o proprietário Almi-
rante Barroso 4666 ap 202 ao
lado do Cj do Bata.

0007959

VENDE-SE VOLKS 83 —
Gasolina tuper conservado.
Ver Serzedelo Corrêa n-°122,
em frente ao estacionamento.

0007873

VENDE-SE — Gol 81 cor
branca licenciado 89 lataría e
motor bem conservados preço
3.700,00. Tratar Trav Vilela
1121 apto 304-E práuimo Po-
dro Mirando Fone 233-2334.

5008160

VENDE-SE — Um Fusca ano
83 em perfeito estado pronto
para qualquor viagem preço
4.000,00. Ver o tralar no Ed.
JK em frente ao Memorial da
Cabanagem apto 211.

5007586

VENDE-SE — Um Fusca 81
branco novíssimo banco ai-
to.Tratar Mercedes n-°30 enlre
Duque e 25 de Setembro fone
228-3374.

5008855

VENDE-SE —Um Gol ano
81, cor vermelha em perfeito
estado de conservação, Tralar
av. Alcindo Cacela 3434
Cremaçâo.

5008822

VENDE-SE—Gol B0 modelo
81 documentação em ordem
som problemas de lataría e
motor preço 4.000,00 tratar
Pass Santa Maria 148 Sacra-
menta fone 2330946 aceita-se
proposto.

5006716

VENDO COM URGÊNCIA
—Carro Parati 83, branco do
luxo, roda de magnésio, vefcu-
Io de médico e de mulher, valor
NCzS.000,00. Obs. traga seu
mecânico, rua dos Tamoios
927 pastagem Solipa cata 78
fone 225-4353.

5008802

VENDO FUSCA 83 1300L
— Em excelente ettado de con-
servação solado até outubro
de 90 pneus novos gaoslina.
Tratar 14 de Abril 1785 entre
Gentil e Conselheiro Furtado.
Único dono.

0008206

VENDO FUSCA 83 — Bco,
bom estado de conservação.
P/3.800. T/rua Domingos Mar-
reiros, 2020, ap 103, São
Braz ou fones 2228411 r-67 e
2460354 horário comercial

5009021

VENDO FUSCA TÁXI 81
3.000,00—Cafeleira elétri-
ca nova 120,00 máquina elé-
trica cortar queijo 300,00 mo-
tor monofósico 200,00 máqui-
na fechar quenlinha 70,00 do-
ze bancos fixo p/lanchonele
150,00 prosdócimo doze gra-
dos 400,00. Tratar fone
2311489 2353662

5008530

VENDO GOL 83 — 100%
talaria, 5 pneuj novos, molor
de Passai, motivo viagem,
3.500,00. Tralar Rua Domin-
got Marroiros, 636.

0007770

GOL CL 89 OKM — Venda
ou Iroco por veículo, finando
alé 6 metei. Tratar na Norau-
Io Av. Gentil Bittencourt 2080,
esq. c/3 do Maio fono
229-0900 ou 229-0260.

5009325

KOMBI 86 — Pick-up carro-
ceria de madeira, lotaria o mo-
tor excelentes, toda documon-
Ioda, estado de nova proço de
ocasião. Tratar pelot fonet
222.4007 e 222.4147.

0006509

LANÇAMENTO — Sem
ágio gol OTI, GTS,
Santana Quantum
2.000 e o revalucio-
nárlo BR 800 son a
entrada 20% o o res-
to à combinar. Tratar
Sr. Peron 233-3002.

5009063

MIURA 87 787 — Eslado de
Okm completa linda cor tuper
conservada computadorizada
preço a vista ou financiamos
t/avolitta crédito imediato Ver
na Auto S.Pedro Ó de Almei-
da 389

0008208

ÓTIMO NEGÓCIO — Ven-
do Brasilta 81 sempre particu-
lar, documentos em ordem,
bem conservada, rodai mag-
nésío, bancos alto, preço aces-
sivel. T/fone 226.3579.

0008148

PARATI 8S/GOL GL
OKM—Tratar direto com o
proprietário Rua Domingos
Marroiros 73 apt-° 907 fone
2243754 2253128 aceito car-
ro na troca

5008365

PARATI GL 87 — Prata mel,
antena elét, toca-fila auto re-
verse. Tralar 223.5691 ou
224.4282.

0007986

PARATI LS 85 — Car branca
estado geral impecável, pneus
radiais novot toca-fita selado
vendo troco e financio Tratar
na 2" feira na av Serzedelo
Corrêa 141 próx a Bráz de
Aguiar

5009053

PASSAT 80 MODELO 81
—Com mecânica, lataría e pín-
tura toda original, 4 pneus no-
vot, inttalação completa para
tom, acarpetado, bancos altos
documentação em dia. Ver e
tratar com o proprietário Cida-
de Nova 3 S N 9 ní122, fono
235-3710.

5008914

PASSAT 86 — Vendo um, de
cor vermelha, quatro portas,
ar condicionado e apenas 10
mil KM rodados. Praticamente
novo. Preço NCz 14 mil. Tra-
lar pelo lone 222-3791.

0007815

PASSAT LS 86 — Vendo ou
troco por veiculo, financio até
6 meses. Tratar na Norauto
Av. Gentil Bittencourt 2080,
esq. c/3 de Maio fone
229-0900 ou 229-0260.

5009322

PASSAT POINTER —1.8
ano 85,com ar condicionado,
som completo, bancos recaro,
pneus novos, verde metálico,
carro em estado de novo, ven-
do ou troco. Tratar tv. Timbó
n-°1607. Podroira,ou pelo fone
226-1094.

5008892

PASSAT SR ANO 79 — So-
lado até 90 super contervado
sujeito a teste End. Av. Dalva
Pass. S. Benedito 47 entre Al-
te. Barroso e P. A. Cabral Ma-
rambaia fone 231-2949 falar
c/Luiz.

0008157

QUANTUM 86 MODELO
87 —Ouro metálico todo equi-
pado preço 16.500,00. Tratar
Duque de Caxias 1311 c/Tim-
b6 fone 2264108 226-1764

0008248

QUANTUM CD 86 — Com-
pleta dar cond som antena elé-
trica, dir.hidráulica jogo de ro-
dos prçeo avista ou financiado
s/avalitta Ver na Auto São Pe-
dro Ô de Almeida 389

0008188

SANTANA CD 86 MODE-
LO 87—Completo cinza me-
lálico, vidro elétrico, tom ar
ele. 15.000,00 Tralar Duque
de Caxias 1311 c/Tímbó fone
2264108 226-1764

0008244

SANTANA CS ANO 85 —
Cor azul com ar condicionado
rádio/fita pneus novos vendo
ou troco por carro menor. Tra-
tar Rua Diogo Móia 124 entre
Doca de Souza Franco e Almi-
rante Wandenkolk fone
223-2151.

0008428

SANTANA GLS 88 — 2 por-
tat, linda cor mot, som comple-
to, pouco rodado única dona
estado geral impecável Tratar
2-° feira na av Serzedelo Cor-
rea 141 próx a Bráz de
Aguiar.

5009066

SANTANA QUANTUM 88
— Completa pouco rodado to-
da original linda cor met. Tra-
tar na 2-afoiro na av Serzedelo
Corroa 141 próx a Bráz de
Aguiar

5009047

SANTANA QUANTUN
GLS 87 — Completo, ar, dire-
ção, vidros elétricos,
35.000Km, única dona.
Transfere-se NCz 15.000,00
prestações NCz 220,00.
T/com a proprietária
233.3500 ou 222.8269.

5006704

TAXI AT FUSCA 78 — Ama-
relo, selado 89, rádio AM/FM,
pneus bons, motor e caixa jóia.
Vendo por NCz 1.700,00.
Tratar Cidade Nova II. Trave-
sa WE-17 casa 22,
Ananindeua.

0007790

TEMOS A PRONTA ENTRE-
GA — M P laler B0 vermelho
c/lodos garantia. Ver na l-°de
Março 680 atrás do Bata.

0008198

TRANSFERE UM VOYAGE
LS ANO 84 —Em ótimo esta-
do de coniorvação faltando 17
prestaçãet de consórcio no va-
lor de NCz 135,00 valor da
transferência Ncz4.500,00.
Tratar Rua dos Mundurucus
2629 f/223-4229

5008800

TROCO TELEFONE CO-
MERCIAL — Por carro pogo
a diferença. Trotar fone
23 1-6456 direto c/o
proprietário.

0008551

VENDE-SE UM PASSAT
ANO 80 —Tralar no fone
223-8398 Sr. Gilberto.

5008248

VENDE-SE UM TAXI PAS-
SAT — A tralar no Conj Saléli-
te we 8 casa 1315.

000B054

AUTOBEL MATRIZ — Ria.
chuelo 296 F-1000 cabine du-

pia, Fusca 1600 B5 Monza
Hatch SIE completo ar Pampa
Gl 84 Moto 450 esporlo 84
Voyage LS 83 Monza SLE
completo 85 Pampa GL 86 Fus-
ca 1600 86 Chevollo SE 88 Del
Rey Ghia 87 Moto CB 400 83
Fusca equipada 80 Chevolte
SL 80 Escort 16x1 86 amarelo
Fusca 84 novo Diplomata 4
portai 87 preto Del Re/ Ouro
83 Brasília LS Impecável 79
Chevelle SL 86 Monza SLE
completo 84.

0007699

BARBADA VENDO PAS-
SAT ANO 81—Modelo 82
álcool 4 portas c/pnout novot
instalação p/tom c/rádio
AM/FM bom ettado precitan-
do solar V/NCzl.850,00
F/2410170 Senador Lemos
1138 Aceito propotla.

0008127

BRASÍLIA 79 — Pintura, no-
va, bancot, allot, 4 pneus no-
vot, astoalho e lowgarinas, tu-
do novo. NCz2.900,00 Tv. 14
de Março 2483. Tel
223.7341.

0008587

BRASÍLIA 80 — Particular e
Brasília taxi 79 bem conserva-.
da preço a gente vô na hora.
Travetta Pirajá 1214 entre 25
Setembro e Duque Marco.

0008489

BRASÍLIA 80 — Táxi cor bo-
ge Jamaica, roda magnésio,
toda documentada. Ver e tra-
tar na rua Timbiras 1937
B.Campos Quintino e
Generalittimo

0007875

BRASÍLIA ANO 77
—Vende-te uma toda original,
boa de motor e câmbio, com
bancos allos, vendo ou troco
ver e tralar na Tv. da Timbó
n-°l607. Pedreira.

5008887

BRASÍLIA AT — Transforma,
da para moderna mecânica e
lataría primeira documentos
em dia pedida 2800,00 Tratar
Rua Silva Rosado 923
Canudos.

0007474

BRASÍLIA — Militar transferi-
do vende toda reformada pin-
tura nova impecável carro de
1'. A tratar João de Deus 205
Fono 2299414

0007983

ESCAPAMENTO—Pelo me-
nor preço da pça. Aproveite a
super promoção c/50% de des-
conto de silencioso galvaniza-
do de grande durabilidade so-
mot imbatfveis n/preços e duvi-
damos quem venda mais bora-
to colocação grátis Speed-
Escapamonto Tv 14 Março 785
c/Diogo Máia f/2411519 hora-
rio direto

0007977

FABRICAMOS — As mais
lindas placas p/veículo. P/me-
nor preço da Pça padrão es-
portívas e refletivas tão anli-
corrosivas não enferrujam e
c/duração perna non te
p/Speed Tv. 14 Março 785
c/Diogo Móia 1/241 -1519. Ho-
rário direto.

0007991

FUSCA 74 NO JEITO—In-
teirissimo minha filha viajou
deixou para venda amarelo
colonial acarpetado motor no-
vo 025 lataría 100% pintura
nova conservadissimo carro de
moça vsn>Jo urg Cipriaho Sàri-
tos 166

0007981

FUSCA 80 — Vermelho 4
pneus radiais aro 14 roda de
brasilia bom de tudo o carro é
novo. Tratar Apinagés n-° 186
enlre Tamoios e Mundurucui,
horário comercial.

0008256

FUSCA 81 — Vende-se um
branco pintura nova pneus ra-
diais c/jances de magnésio me-
câníca e lataría suj. testes. Li-
cenciado 89. Instalações
p/som. Tratar Av. Sen. Lemos
1618 próx. Mercadão das
Peçat.

0008356

FUSCA ANO 80 — Em bom
estado de funcionamento valor
NCz 2.000,00 Chevelle ano
78 selado até 03/90 valor
NCz 1.250,00 Tratar Tv Cas-
telo Branco 856 entre Av Ma-
galhães Barata e Av Gov José
Malcher.

0007654

FUSCA ANO 81 —Cor azul
metálico, bancos reclinaveis, 4
pneut bons, motor 1.300 a ga-
solína, selado preço a comoi-
nar. Tratar com a proprietária
dona Cinlia na Av. 1-°de De-
zembro 1582 ed. Carmem apt-°
503 entre Lomas e Angustura.

5008949

FUSCA M 81 — Pneus novos
mecânica lotaria excelente.
Valor 2.700 Tr/ R. Antônio
Barreto 1105 222-4940.

0008225

FUSCA M 84 — Branca
pneus novos mecânica lataria
excelente único dono Valor
4.200 Tr/ com o proprietário
R. Antônio Barreto 1105
222-4940.

000B229

FUSCA —Vende-se um 73
transformado para 80 bancos
altos pneus novos selado até
90. Ver e tratar com o próprio-
tário, a Rua Manoel Barata
n-°494. Cenlro.

5008927

FUSCA-TAXI, VENDE-SE
— Cor vermelha, pneus novos,
motor e câmbio 100%, sujeito
a teste. Tratar Conj. Cohab II,
Irav. F. 183, entre 3-°e 4-°rua-
Marambaia.

0007588

FUSQUINHA ANO 72 —
Modificado p/Fusca modorno
em perfeitas condições de lata-
ria pintura e mecânica. Sempre
foi particular NCz 1.500,00.
Aceito propotta Tv. WE 8-B n?
442 C. Novo I lone 2350803.

0007736

GOL 81 — Vende-se preço
NCz 3.800,00 pneus novos
motor 1600 - 1.6 bem conser-
vado lataria mecânica 100%.
Tratar Av. Braz de Aguiar n-°
85 opto 802 T/2227548.

5009104

GOL 83 —A gasolina, cor
branca, 5 pneus novos, docu-
mentação em ordem, lataria,
pintura e câmbio 100%, valor
NCz4.600,00. Tratar pelo fo-
ne 225-2197.

5008766

GOL B5 — Gasolina linda cor
bem conservado molor de Pai-
sat jance de magnésio e pneus
radial vidro fume valor
B.000,00. Ver e tratar Tupi-
nambás ângulo do Pariquit
apto 1401 fone 223-0537.

5008661

GOL ANO 83 —Vendo em
bom ettado de conservação.
Preço NCz 3.800,00. Tralar
c/proprietario pelo telefone
227-0038 e 227-1758.

5009027

FUSCA 75 —Vendo ao pri-
nifliro qge chagar telado boa
conservação . Tratar Av Alcln-
do Cacela 1160 Farmacenter
Bernardo.

5009434

FUSCA 80 — Em oxcoionte
ettado de molor lataria e pin-
tura, Tralar com a proprietária
na Av. Almirante Barroso Ala-
meda Rodriguet Alvet cata 49
(em frente ao portão do
Bosque).

5009688

GOL 83 —Vende-se
NCz5.000,00 porloita con-
diçãet pneut novot única dona
Tralar Tiradenlot 700 Apl-°
201 ou lono 224-B876,
226-7200.

5009477

PASSAT 79 —Bom do molor
câmbio e lutaria bancos allot

Íogo 
de rodai rádio am/fm te-

ado até novembro.Ver e tra-
tar c/o dono a Tv.Maurítl 3236
entre Alm.Barroio o l-°do De-
zembro, fone 226-5032.

5009698

PASSAT 83 MOD.84
—Vende-te Pattat super con-
sorvado pneut novos, revisa-
do, equipada com intlrumen-
tos, cor azul metálico
50.000kms,orginait. Traga
seu mecânico valor
NCz5.500,00 não aceito con-
tra proposta e nen intermedia-'
río Conj.Residencial Tavares
Bastos Bloca 1 Apt-°304 falar
c/Barata.

5009529

PASSAT 83 —Bom estado
transformado para 86 cor pre-
ta tom rodai de magnétlo por
NCz4.500,00 aceito proposta
e Moto DT 180 ano 88. Tratar
Domlngot Marreíros 895 fone
222-1957.

5009777

PASSAT GLS POINTER 1.8
0K — Vende-te completo c/ar
tom bancot recaro etc. Preço
17.000,00 + 2 x 1.400,00
vencendo a 1? somente em Ju-
nho. Tratar direto c/o próprio-
tário fone 224-6897.

5009721

PASSAT GTS 84 — Vidros
fume cor preta som completo
pneut radiais novos tuper luxo
valor 7.500 aceito proposta
T/Aldndo Cacola 995 entro
Boaventura e Domíngot Mar-
reíros Ed Estorial ap 1503
Eduardo

5009717

PASSAT TAXI ANO 81 —
Licenciado com digital e vidros
rayban e uma Kombi ano 84
contorvadiisima único dono.
Vendo preço a combinar. Tra-
tar av Almirante Barroio 1272

5009650

QUANTUN 87 COMPLETA
AUTOMAT — Excelente esta-
do de conservação com todos
opcionais automática Ver na
Polecar Veículos na 3 de Maio
771 ent. Gov. José Malcher e
Boaventura f/2242832 e
2220258.

5009762

SANTANA 85 C/AR — Ex-
celente eslado de conservação
único dono Ver na Polecar Vef-
culos na 3 de Maio 771 ent.
Gov. Joté Malcher o Boavontu-
ra da Silva f/2242832
2220258.

5009743

SANTANA ANO 85 —Em

perfeita ettado de conserva-'
ção 4 portai ar condicionado
toca fita linda cor metálica li-
cenciado 89. Ver Conjunto Im-
pório Amazônico 1-° bloco en-
Irada C Apt-°302.

5009608

VENDE-SE UM BRASÍLIA
75 —Cor vermelha malago
documentação em dias 5 pneus
novos Tralar Pass Frederico
173 Rua do Una entre José Pio
e Djalma Dutra Telégrafo Tele-
fone 241-2105

5009442

VENDE-SE UMA BRASÍLIA
ANO 80 —Em perfeito esta-
do de lata e motor preço de
ocasião motivo viagem. Tratar
Trav Bom Jardim 544 Cidade
Velha telefone 224-7180.

5009503

VENDE-SE UMA BRASÍLIA
—Ano e modelo 82 motor e la-
taria sujeito a testei. Tratar pe-
Io fone 226-8994. ou Tv. Mau-
riti 2490.Tralar apartir de 2-"
feira.

5009734

VENDE-SE UMA SAVEIRO
—LS, ano 85, com pneut no-
vot, vidrai verdes. Tratar no
Conj.Residencial Tavares Bas-
to, bloco 12 apartamento 202,
ou lone 231-5167.

5009619

VENDE-SE — Um Fusca semi
novo com bancot reclinaveis e
jances cromadas. Tratar na Pa-
riquis Bar Chamegoso entre
Generalissimo e 14 de Março
senhor Naval.

5009693

VENDE-SE —Um Fusco. Tra-
tar Josó Bonifácio 352.

5009537

VOLKSWAGEN KOMBI
81—Outra Furgão 83 Bugre
86 conversível 2 capota rodas
magnésio vendo facilito at 6 vz
sm entrada sm avalista aceito
troca em automóvel linha de te-
lefone ações de clube Auto Gil
Matriz Trv Frei Gil Vila Nova
249 Centro 2233351 Ligue

5009774

APROVEITE O CONGELA-
MENTO—P/comprar seu car-
ro Ok em 50 meses sem juros
Gol CL 225,00 Voyage CL
248,00 Escort L 288,00 Mon-
za SLE 2.0 447,00.lnfor-
maçõei p/fone 2230741 quol-
quer hora inclusive domingo

0008385

AUTOBEL FILIAL — Ó de
Almeida 174 próximo a Fru-
tuoso com carros particulares e
táxi pronto para rodar particu-
lares Opula Comodoro 4 por-
tas 87 Corcel luxo 83 Futcos
7Be81 A-10 Cuslon 86 o D-10
82 Escort L 86 o outros táxi já
com placai Fusca 83 Brasília
82 Escort GL B6 Opala 4 por-
tas 80 Brasília 78 Voyage LS
83. Obs: financiamento direto.

0007691

AUTOBEL FILIAL — Ô do
Almeida 174 próximo o Fru-
luoso Guimarães com financia-
mento tem burocracia Fusca
1300 79 Chevelte Hatch SL 82
Corcel luxo 83, Moto 180 DT
87 Brasília 82 A-10 Custon 86
Pampa GL 83 Passai LS 81
Opala Comodoro 4 portas 87
Belina Ghía completo 88 Pas-
sal LS 83 Chevette SE Kombi
B0 81 85 86 Escort L 86 Fusca
81 D-10 impecável 82 Fiai 147
L 83 Chevette SL 83.

0007707

AUTOBEL FILIAL —João
Balby, 109 com estes e outros
13 modelos com financiamento
fácil. Fusca 1600 86, Chevelte
SL 82, Santana CD 86, Corcel
L 82, Del Rey Ouro completo
novo 82, 83, Chevelte Hatch
SL 80 e Escort luxo novo 85.

0007712

VENDE - SE — Uma kombi
ano 86 toda original supor
conto rvada motivo via num.
Tratar polo fono 231-3211 ou
228.0356 Vila Militar da Au.
ronautica Pass. Albalros n-°9.

500B652

VENDE-SE 1 PASSAT 82 —
Bom do lataria o molor pneus
radiais roda magnésio solado
Tratar Juvenal Cordeiro n-°50
Canudos

0008341

VENDE-SE FUSCA 81 —
Emplacado 89. Tralar e vor o
carro Av. Alcindo Cacola,
1240.

5008605

VENDE-SE FUSCA— + boni-
Io da cidade ano 86 ótimo os-
tado de conserv pintura lataria
o motor 100%, mecânica exc.
Só vondo. Rua N.S. de Fátima
Cj.M. Cario, C-01. 4 pneus zo-
ro, preço à combinar 2312040

5008739

VENDE-SE OU TROCA-SE
Um Fusca carro do mulhor

iodo estufado em perfeito esta-
do preço Ncz 2.000,00. Tra-
tar no Conj. Satélite WE 11 n-°
945 final da linha Nova
Marambaia.

5008597

VENDE-SE PASSAT ANO
80 — C/motor ano 86, álcool.
Preço de urgência NCz
2.500,00. Tralar c/Dr. Fábio
Faro f/241-0938 224-0549.

0008503

VENDE-SE PASSAT 81 —A

gasolina, pneus, motor e tala-
ria 100% documentos om dia,
preço NCz3.550,00. Tralar a
Passagem São João n-° 10 pró-
ximo fim da linha do Canudos •
Torra-Firme.

5008622

VENDE-SE PASSAT 77
—Trator trav. de Cintra 54 fo-
ne 223-6799.

5008731

VENDE-SE SANTANA
QUANTUM/87 — Conser-
vadfttimo, completo, com ar
condicionado, direção hidráu-
lica, vidros elétricos etc. Tratar
c/a proprietária fonet
2293380 e 2200431 VI/NCz
20.000,00.

0008285

VENDE-SE UM FUSCA 83
Bege em excelente eitado

de uso. M/informações Av Ma-
galhães Barata n-°505 entro 9
de Janeiro e Alcindo Cacola
Dna. Nazaré.

0008288

VENDE-SE UM FUSCA 85
—4 penui novot todo original
Tratar pelo fone 2316523 com
Sr. João.

0008332

VENDE-SE UM FUSCA
—Cor branca ano 81 a tralar
polo fono 222-8359.

5008610

VENDE-SE UM FUSCA
ANO 86 —Cor bege ótímo
ettado de conservação valor
NCz 5.400,00 .tratar Rua dos
Mundurucui 2629 fone
223-4229

5008797

VENDE-SE UM LINDO VO-
YAGE —Ano 86 série espe-
ciai, estado de novo. Tratar na
Tv. 9 do Janeiro n-"2519. Entre
Caripunas e Conceição.

5008691

CHEVROLET

VENDE-SE — Um Monza 88
semi novo a gasolina. Tratar
Caitelo Branco 2350 entre
Conceição e Silva Cattro próx.
Arco íris NCz 16.000,00

5009476

VENDE-SE —D-20 modelo
86, ótimo ettado
NCzl 8.500,00, tralar telefo-
ne 241-0338.

5009617

MARAJÓ 88 — Vendo moti-
vo viagem. Valor NCz
12.500,00. Tratar fono
226-9424 ou 222-7299.

5008729

CHEVETTE SE 87 —Vende-
te Chevette ano e modelo 87,
em perfeito estado de conser-
vação com som, vidros verdes
e etc. final 4 já selado. Tratar
com Luiz Ferreira fone
244-0138 224-4914 e
224-4467.

5009554

CHEVETTE SL 86 —Enxuto
sempre particular. Tratar
222-8329.

5009633

CHEVETTE SL —Com todos
os opcionais inclusive com ar
modelo e ano 88. Tratar pelo
fono 222-8283 dei 2 6s 16 ho-
ras com Sr.Renato.

5009783

CHEVROLET D-70
CfMUNCK —Ano 77, átimo
estado, preço NCZÍ 3.000,00.
Tratar a trav. Djalma Dutra
703 fone 223-8688.

5009709

CHEVROLET OPALA Dl-
PLOMATA 88 — Hidramáti-
co 4 pta 6 cil hidramático opa-
Ia 83 4 pta 4 cil caravan 87
vendo facilito cm ou sm entra-
do sm avalista aceito troca e,-\
automóvel linha do telefone
açõet d clubes d Belém compro
seu veículo pago avista passe
conosco ou ns telefone Auto Gil
Matriz Trv Frei Gil Vila Nova
249 Centro 2233351 licencia-
mos seu veículo junto dotran.

5009479

D 20 CUSTON S OKM —
Lindo veículo c/direção pneus
radiais cor bege ver na Polecar
Veículos na 3 de Maio 771 ont.
Gov. José Malcher e Boaventu-
ro 1/2242832 o 2210258.

5009750

MARAJÓ SL OKM — Lindo
veículo marron met. vidrot ver-
dei alarme pneus radiais Ver
na Polecar Veículos na 3 de
Moio 771 ent. Gov. José Mal-
cher o Boaventura 1/2242832
e 2220258.

5009752

MONZA SL OKM — Lindo
veículo de 2 portas marron
met. a álcool ver na Polecar
Veículos na 3 de Maio 771 ent.
Gov. José Malcher e Boaventu-
ro da Silva f/2242832
2220258.

5009742

CHETTE SL ANO 83
MOD.84 —Mecânica lataria
e pintura tem defeito vidros
verdei rodai de magnétío etc,
aceito carro de menor valor.
Tratar na Tv Francisco Montei-
ro n?523 Canudos.

5009739

CHEVETTE OKM — Temos
em diversas cores a gasolina e
álcool com o melhor preço da
praça. Ver na 3 de Maio 771
enl. Gov. José Malcher e Boa-
ventura 1/2242832 e
2220258.

¦5109756

MONZA SL 89 — Excelente
ettado do coniorvação vorino-
lho mot. 2 porlat a álcool pro-
ço 15 mil Vor na Polocar Voícu-
lat na 3 do Maio 771 ont. Gov.
Joté Malcher e Boavonlura
1/2242832 2220258.

500974B

MONZA SL/E OKM COM-
PLETO — Lindo voículo com
todos opcionais 2 portas a ai-
cool vor na Polecar Vofculos na
3 de Maio 771 ont. Gov. José
Malcher e Boavonlura
1/2242832 e 2220258.

5009759

MONZA SL/E 87 COMPLE-
TO — Excolento ettado proto
granito met. 2 portai a álcool
Ver na Polecar Vofculoi na 3
de Maio 771 ent. Gov. José
Malcher e Boavonlura da Silva
1/2242832 2220258.

5009746

MONZA SUE 87 — Carro
em estacio de zero com 15 mil
Km cor branca 4 pneus radiais
novos ar cond som Rio de Ja-
neiro mala elétrica selado 89
valor 17.000,00 Alm. Barroso
746 apto 304-I1 e/Choco e Hu-
malta 226.3202
c/proprietário.

5009726

OPALA DIPLOMATA 4.15
88 — Som completo com toca-
fita ar condicionado direção
hidráulica mala elétrica antena
elétrica cor azul escuro meláli-
co super novo sem arranhõos
T/Alcindo Cacela 995 ap 1503

5009725

OPALA L 87 — 4 portas dire-
ção hidráulica ar condicionado
cinza nímbot metálico carro
impecável tratar direto com o
proprietário 13.500,00 fone
222-1369.

5009704

VENDE-SE CHEVETTE 79
—Bom ettado de conservação
mecânica excelente bancot ai-
tos reclinaveis pintado de novo
valor NCz2.700,00. Tratar na
2? feira a partir de 8:00 pelo
telelone 2248133 ramal 18 ou
a Rua 28 de Setembro 320
c/Rocha.

5009836

VENDE-SE UM CARRO
—Marca Caravan ano 80 em
perfeito.ettado de conterva-
ção Ver e tratar a Trav Barão
do Triunfo 3090 próximo a 25
de Setembro fone 2269314.

5009453

VENDE-SE UM CHEVETTE
— Ano 84 cor bege metálico
em excelente estado. Tratar
r/Mundurucus Conj Alacid Nu-
nes Al-B número 58 apt-°201

5009700

VENDE-SE UM CHEVETTE
ANO 85 —Bem conservado
sujeito a toste. Preço
NCzá.OOO. Av. Gentil 2889,
entre José Bonifácíl e Barão.

5009847

CHEVETTE 87 — Excelente
estado de conservação cor ver-
molha com pneus radiais Ver
na Polecar Veículos na 3 de
Maio 771 ent. Gov, José Mal-
cher e Boaventura 1/2242832
e 222025B.

5009755

VENDE-SE —Chevelle 82 im-
pecavel. Tratar diretamente
com o proprietário pelo fone.
233-4405.

5008077

VENDE-SE —Por motivo de
viagem uma Chevy 87 em ótí-
mo estado. Tratar pelo telefo-
ne 223-9181 apartir das 15
horas.

5008828

VENDO CHEVETTE ANO
79 — Em ótimo estado de con-
servação d motor e lataría na
cor ouro metálico equipado
com calotas e capos Trat Av
Serzedelo Corra n-°911 fone
2238742 apás as 11 horas.

5008971

VENDO OPALA 78 — Azul
metálico conservadissimo em
motor lataría e câmbio rádio
pneus radiais novos todo docu-
mentado valor 2.750,00.Tra-
tar proprietário pelo fone
222-5736 ou Trav. São Pedro
Vila Rosa Maria casa 49.

5007655

VENDO OU TROCO
—P/Chevette Opala Cômodo-
ro ano 80 modelo 81 100% de
motor o lataria pintura do 87
pneus bons. V/NCz 3.500,00
F/2410170 Senador Lemos
1138 Aceito proposta.

0008131

VENDO — Opala Diplomata
ano 87 modelo 88 com 4 por-
tas direção hidráulica hídra-
matico ar acandicionado etc.
Tratar com a senhora Célia fo-
ne 222-1162 e 224-2546.

5008411

VENDO — Um Chevelte SLE
ano e modelo 88 em estado de
OKM com rodas de magnésio
preço 11.000,00. Tratar Teofi-
Io Condurú 544 Canudos fono
229-0132 tralar com Jorge
Moraes.

5008942

WALCAR VEÍCULOS —
Opala Diplomata 85/86/88
Opala Comodoro 86 c/som,
ar, direção, mala antena o vi-
dro elétricos. Ver na Aristides
Lobo, 327 c/l-°de Março.

0007802'

WALCAR VEÍCULOS — Di-
plomata 85/86, Comodoro 86,
Caravan Comodoro 86, Mara-
jó 86, Chevelte 84/86/89,
Minza 85/86/87, Chevy SL
Bí/89, Opala 84. Tratar na
Aiistidos Lobo, 327 c/1" do
Março.

0007809

VENDE-SE UM CHEVETTE
—Ano 80 todo original, carro
de mulher. Tratar Av. Cipríano
Sanlos n-°437.

5008947

VENDE-SE UMA CAMI-
NHONETE —Pick-Up Ford
F100 a álcool cor verde, mo-
delo 84. Tralar na Posto Ma-
guary Rod. Augutto Montene-
gro km 9 telefone 227-0924.

5007980

VENDE-SE UMA CAMIO-
NETE — Chovrolele A-10 Cus-
ton ano 88 cor branca preço
NCz 16.000 pelos lones
231-1024/231-0452

5008342

VENDE-SE — 'Aonza cor
branco modelo 1986. Tratar
com Lauro pelo fone
2270739.

5008601

VENDE-SE — Um Chevette
Ratch 81. Tratar na rua Mun-
durucut 1415 bairro Batista
Campos.

0007713

VENDE-SE — Um Chevette
modelo 86 fone 233-3879.

5007989

VENDE-SE — Um Opala 4cc
valor 4.500,00. Tratar fone
231-3530.

5008153

MARAJÓ SL 85 — Vonduso
om oxcolnnte eslado do conser-
vação, pouco rodada selada
89 único dono proço
8,000,00. Vor e Tratar a Rua
dus Mundurucus 1932.

5008640

MARAJÓ SL 85 — Vondo-so
om excolento oslado do consor-
vação, pouco rodado selada
89 único dono proço
8.000,00. Ver o Tratar a Rua
dot Mundurucui 1932.

5008643

MARAJÓ SL 86 NCZ
8.500,00 — Vondo por moti-' ¦*"-*•
vo de viagem, supor-(.
contervada, cor dourada me-
tática, tom completo, 5 mar- . ,-«
chás. Tralar Av. Duque do Ca-
xias, 945, entro Mauriti o
Barão.

5008734

MONZA CLASSIC 88 —
Baixa kilometragem, comple-
Io, 4 portas, cor verde meláli-
co, preço 25 mil. Tralar c/Sou-
zaf 241.4029.

0007460

MONZA CLASSIC 88 —
Completo, 2 pti. câr prata.
NCz 23.000,00. Largo de São
João, 310. Fones:
223.7297/241.1186 - Marta.
Sábado/Domingo: Munduru-
eus, 1932 apto. 1701-A-Fone:
224.8348 Batista Campas.

0008154

MONZA CLASSIC 89 —
Vende-te um com 6000Km ro-
dadoi carros zero KM. Tratar
Rua Diogo Mb ia 1069 com o
proprietário.

5007776

MONZA SL OKM — Ainda
não saiu da concettionária et-
tá à faturar Tratar na Apina-
gét n-° 186 entre Tamóiot e
Mundurucus, horário
comercial.

0008268

MONZA SL/E 85 — Com-
pleto com ar direção hidráulica
mala antena e retrovisor elétri-
co som completo ótimo estado, j
T/na Serzedelo Corrêa 388
apt.° 102 ou 224-4740.

0007223

MONZA SLE 2.0 87—
Com som completo,
direção hidráulica vi-
dro degrade, retrovi-
5or,mala,antona,
portas,vidros elétri-
cos,rodas de magné-
sio,com 26.000 km
rodados. Tratar fone
222-4949 e
222-9570.

5008646

MONZA SLE 84 —Preto, ,
tom, vidrot eletricot, farol de
milha, vidros pretos, ótima
conservação, preço
NCzB.000,00. Tratar lone
223-0537.

5008200

NAO PERCA ESTA OPOR-
TUNIDADE — Chevette Gol' 85, 87 ou qualquer outra mar-
ca ou modelo. Adquira em 50
meset s/juros. Informações
p/lone 223-0741 qualquor ho-
ra, inclutive domingo. * >

0008386 '

OPALA 79 —6 cil.vendo um
proto ontx met.vidros ver-
d e s , a r
cond. direç.hidráulica,toca-
fitas bosch, rodas de magené-
tio,carro p/quem goita de que
i bom r/f/2268014 e 2263585 '
dTiao.

0008350

OPALA 80 — Bancos, allos,
rodai, gaúchat, 2 portai, leia-
do (89) NCz3.500,00. Tel
223.7341.

0008583

OPALA DIPLOMATAI88 —
Linda cor, direção hidráulica,
ar condicionado, vidro antena
e mala elétrica. Novinho em.,
estado de zero. Ver na Aristi- •
det Lobo, 327 c/l-°do Março.

0007794

OPALA DIPLOMATA ANO
87 — C/todos opcionais de fá-
brica linda cor 4 portas. Ver e
tratar Rua dos Pariquis/Tupi-
nambás Ed. Del Rey apt?
1002.

0008544

OPALA DIPLOMATA —
Vende-se um, ano 83, última-
sério, ar condicionado, som,
pneus radiais, ouro metálico,
excelente de motor o lataria.
NCz 7.500,00. Tratar fone-. ''

228-1182.
5008593

OPALA EXECUTIVO 81 —.
Super conservado bancos altos
4 portas pintura lataria e câm-
bio excelente vendo urgente
preço barbada Av. Tamanda-
ré 904 falar com o Serginho
fone 224.5546.

5009373

OPALA LUXO 79 — Vende-
se em ótimo estado de conter-
vação mecânica excelente te-
lado valor 2700. Ver e tratar
Rua Antônio Barreto 1105 fo-
ne 2224940.

0008293

OPALA TRANSFORMADO
P/87 — Cinza metálico rodai
guáchas, pneut radiact novot
tom, câmbio motor e lataria
100% ano de fabricação 80,
bancoi altos etc.
V.NCz5.300,00 Trotar fone
231-6487 q.hora

5009397

SEM ÁGIO — Últimas unida-
des D-20, Opala Comodoro e
Diplomata, Monza SLE, Cias-
sic, com 20% de entrado e o
saldo devedor à combinar Sr. .
Peron 233-3002.

5009055

TEMOS A PRONTA ENTRE-
GA — Chevette a gasolina 89
Okm. Ver na l-°do Março 680 

'

atrás do Bata.
0008203

TEMOS A PRONTA ENTRE-
GA — Em lindai corei a tua
escolha Chevette Okm c/preço
especial troco vendo e finan-
cio. Ver 1-°de Março 680 atrát
do Basa. Auto São Pedro.
Abaixo da Tabela.

0008218

VEICULO D-10 ANO 80
—Vende-te com direção hi-
droúlica, carrocoria longa,
bomba injetara recondiciona-
do, tratar com Mário Anlonio
telefone 223-8435.

5008349

VENDE-SE CHEVETTE 83
— Urgente motivo viagem ótí-
mo motor lataria. Tratar Conj.
Tapajós Belterro 31 tratar com
o proprietário.

0008666

VENDE-SE CHEVETTE SL ,
ANO 86 —Trotar Senador
lemos 242 pr6x. Wandenkolk
f/2244604

5008327
.

VENDE-SE OPALA COMO-
DORO 79 —Com 4 portos 6
cilindros a álcool
NCz3.000,00. Tratar D. Ro-
mualdo de Seixat 1224 hora-
rio de almoço.

çnnnt to
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VEÍCULOS:

CHEVROLET
CHEVETTE SL 88 — Prata
22.000 km sem arranhões dou
licenciado 89. Tratar na Apí-
nagés n-° 186 entre Tamólos o
Mundurucus, horário
comercial.

0008270

CHEVETTE SI 88/9— Praia,
vd/esc. lop-llght, p/radial o ou-
trás, revisado e garantido va-
lor NCzl 1.970,00 v/Deodoro
de Mendon;o 150 f/2294874
pg à vista, sem proposta.

5007612

CHEVETTE SLE ANO 86 —
Vondo-so urgente. Tratar com
o proprietário fone 224.9305.

0007201

CHEVETTE TAXI—Vendo a
álcool ano 83 mod. 04 bom es*
tado geral pinturanova placa
antigo preço NCz 3.800,00 à
visía aceito troca por carro mo-
to ou telefona recebendo volta.
lnl/2350461 Antônio Corlos

0008558

CHEVROLET BEGOT E UTI-
LIT —T/D-20 Custon S 89, 86,
D-10 81, Carovan 78, F-4000
OK.m/84, F-1000 86 cab. du-

pia 87, Toyota 76, F-13000
86, Kombi 83/82, 111.3 76. BR
316 Km 5 f/235.4885.

5009362

CHEVROLET CHEVY 85 M
86 — Pneus semi-novos baixa
kilometragem pertencente a um
só sono Vor na Francisco Mon-
teiro esq c/Cipriano Santos f
2268014 vondo troco facilito
no pagamento seja breve.

000B050

CHEVROLET OPALA Dl-
PLOMATA 88 — 4 porlos
6-c Cbevy 88 Chevette 86 e 88
Monza SLE 89. Vendo troco o
financio.Tratar na tv.Jutai 77
fronte' á Boutique da Belauto
Sr.Coelho.

5008693

CHEVY SOO ANO 88
—Vendo-so Tv. Estrela n-°
2342 entre 25 e Duque do Ca*
"xias sr. Luis,

5008709

CHEVT SOO SE 87 — Vendo
ou troco por veículo, financio
ató 6 mosos. Tratar na Norau-
to Av. Gentil Bittencourt 2080,
osq. c/3 de Maio fone
229-0900 ou 229-0260.

5009326

CHEVY 500 SE — Luxo 87
estado de Okm pneus radiais
jance de magnésio toca-fitas

•Voda acarpetada selada até
dezembro de 89 relógios di-
versos 28.000 km rodados
uma jóia de carro Vel/Bernal
do Couto 709 f/223-0454.

5009314

CHEVY 87 —Consórcio com
41 pagas modelo SE, som,
alarmo documentada 09/toda
original Tv. Timbo, 24-151
Ap'.207eou 228-0011 Ramal
2065 cfWillis

5008488

COMODORO 1985
—Vondo-so com ar condido-
nado, o mais bonito da Belém.
Veja o creia. Tratar 1-^do Do-
zembro 1879.

5007197

COMODORO 87 — Marron
ó cil: completo ar dir vidro ma-
Ia tudo. Tratar na Apinagés n°
186 entra Tamóios e Munduru-
eus, horário comorcial.

0008276

' COMODORO 88 — Quase
zero, 2 portas, c/ar, direção
hid, vidro elétrico, mala elét.
Preço 20 mil, Trator f
241.4029 c/Souza.

- .. 0007582

COMODORO AUTOMATI-
CO 87 — Único dono, com to-
dos opcionais de fábrica vendo
troco o financio Tratar av Sar-
zedelo Corrêa 141 próx a
Bráz de Aguiar. Não fecha-
mos para o almoço

5009058

D-10/B2 —Vendo-se a vista,
cor bege, carroceria do madei-
ra, ótimo estado, valor
NCzl2.000,00. Tratar
224-7400 Paulo.

5008386

DIPLOMATA 6 CL 87 — 4
portas linda cor selado mecâ-
nica excolonto sujeito a toste Fi-
nanciamos s/avaiisto Ver na
Auto São Pedro Ó de Almeida
389

0008195

DIPLOMATA 85 — 4 portas
completo carro super conser-
vado Tratar Trav. Rui Barbosa
1894 apto 202 asq com
Mundurucus.

0007453

DIPLOMATA 85 — Vonde-
se comploto 6cc oxcolonto esta-
do. Tratar com o proprietário
fone 229-9173.

5008464

DIPLOMATA 87 250-S
—Vondo-so comploto. Ver e

_ tratar na 9 de Janeiro 444 opt-°
501, fono 222-4849, valor
NCz 17.000,00.

5008752

_ ESCAPAMENTO—Pelo mo-
nor preço da pça. Aproveite a
supor promoção c/50% de des-
conto de silencioso galvaniza-
do de grande durabilidade so-
mosimbatíveis n/preços e duvi-
damos quem venda mais baro-
to colocação grátis Speed-
EscapamentoTv 14 Março 785'çVDiogo 

Móia f/2411519 hora-
no direto

0007978

Fabricamos — Ãí mais
lindos placas p/veículo. P/me-
nor proço da Pça padrão os-
portivas e refletivas são nnti-
corrosivas não anforrujam o
c/duração psrnanenle
p/Speed Tv. 14 Março 785
c/Diogo Móia f/241-1519. Ho-
rário diroto.

0007993

MARAJÓ 88 — Modolo 89
no estado do OKm série espe-
ciai toda eauipada vendo-se
somente por 13.000,00 o Pam-
po89 0KM 14.000,00. Trotar
fono 222-5300 14 do Março
Ed Umarizal opto 103.

5008580

MARAJÓ SL OKM — Verde
j metálica vidros verdes está ò

faturar Aceito troca. Tratar Tv
Apinagés n-° 186 entro Ta-
maios o Munduru-us, horário
comorcial.

0008264

BARBADA VENDE-SE —

Opala 4cc ano 78 carro Inteiro

pneus motor e câmbio
1.700,00 e um relógio laxlme-
tro capelinha. Tralar no Conj
Satélite WE II n-°366.

5008937

AUTOBEL MATRIZ — Ria-
chuolo 296 com a seleção dos
melhores carros modelo Che-
vrolet SE 88 Monza Halch SLE
completo ar 87 Opala Cupê
79 Diplomata preto 4 portas
87 Chevelle SL 86 Monza SLE
completo 84 e outros 85 A-10
Custom 86

0007687

CARAVAN COMODORO
81 —Vondo-so uma toda intei-
ra de lataria lindo cor direção
hidráulica jance de magnésio
vidro verde faltando apenas
selar preço NCz4.000,00.
T/p/f/2254974 ou Rua Diogo
Móia 982

5008323

CARAVAN — Vende-so ano
80 em ótimo eslado. Tratar na
Bartolomeu de Gusmão, 156
Marco próx. a Io Dezembro,

pelo fone 226-1171, com Sér-

gio ou Simone. NCz 8.500,00.
0008409

CHEVETTE -S.000,00
•—Branco nove 5 marchas ai-
cool câmbio motor o lataria im-
pécavel pnous radiais e rodas
da magnésio som completo tra-
tar com proprietário Tv 14 do
Março 1072 casa n-° 4
f/2412999

5008894

CHEVETTE OKM 89— À gp-
solina já emplacado temos a
pronta entrega 5 marchas
aceitamos trocar financiamos
s/avalista Vor na ó de Almoi-
do 389

0008200

CHEVETTE 83 —Bancário-
Cef vende-se um a gasolina
pouco rodado. Tratar pelos
fones 231-2776 e 228-2939.
Ligar após as 12 horas.

5008634

CHEVETTE 89 OKM — Você
encontra na l-°do Março 680
Auto São Pedro a gasolina
atrás do Basa.

0008201

CHEVETTE ANO 79 — Ven-
do, todo reformado com ban-
cos alto rociináveis, pneus sus-
pensão e bateria novos, mode-
Io conversível com capota mó-
vel. Valor 1.800,00. Aceito

proposta ou troca Paulo
2298737

0008478

CHEVETTE ANO 83 — Em
bom estado de funcionamento
equipado com rádio AM FM
vendo por NCz 4.300,00. Tra-
tar na Tv. Castelo Branco 856
entre Av. Magalhães Barata e
Av. Gov. José Malcher.

0007643

ÇHEVETT£-ANO. M...-rz.
Vende-se cor bege solado/89
í ico dono baixa ktgom c/ró- -
dio toca-fita roda magnésio
pneus radiais novos etc. Tratar
R.Arislides Lobo 1372/205 on-
tre Quintino o Doca.

0007B64

CHEVETTE HATCH SL ANO
83 — Jance de agnésio, pintu-
ra metálica, pneus radiais, pre-
ço NCz4.200,00. Tralar
223-5955.

5008934

CHEVETTE NCz 1.500,00
— Selado até o fim do ano.
Ver e tralar na Av. Dr. Freitas
Pass. Quarubas 131 entre Se-
nador Lemos e Pedro Miranda.

0008493

CHEVETTE SE 87 — Azul
metálico vidros verdes som
bom conservado. Tratar na
Apinagés n° 186 antro Ta-
maios o Mundurucus, horário
comercial.

0008274

CHEVETTE SE 87 —Vidros
verdes, rádio toca-fitas, pouco
rodado. Ver o tralar na Av. Ci-
priano Santos com Nina Ribet-
ro, bar Espião com Chico
apartir das 9:30.

5008950

CHEVETTE SE 87 —Vonde-
se Chovotto ano o modelo 87,
em perfeito ostado de conser-
vação com som, vidros verdes
e etc. final 4 já selado. Tratar
com Luiz Ferreira fone
224-0138 224-4914 e
224-4467.

5008956

CHEVETTE SL 83 — Vendo
ou troco por veículo, financio
ató 6 meses. Tratar na Norau-
to Av. Gentil Bittencourt 2080,
esq. c/3 do Maio fone
229-0900 ou 229-0260.

5009328

CHEVETTE SL 84 — Pnous
novos, rodas do magnésio,
cap. nos bancos, motor o câm-
bio excolonto. Tratar Av. So-
nadar Lemos 4008
Sacramenta.

0008396

DgSCAfiCrA Mo»or6dlo
WS Auto Rãdlo
Pfl&QPtâAM/FM Stéreo 50 w

• 2 (Dois) Auto-falantes
• (Um) Chicote de Fio

• 2 (Duas) Telas
1 (Uma) Antena

COLOCAÇÃO .
GRÁTIS

E também,
Toca-Fita

Motorâdio
Philips,
Tojo-CCE a
preço de fábrica.

TUDO ISTO
POR APENAS

NCZS 145.50
77<; «ãran

FORD
FORD BEGOT AUTOMO-
VEIS EUTILIT — T/2 F-1000
86 e 87 impecáveis, F-4000
OKm/84, F-13000 86. D-20 89
e 86 Custon S, D-10 81, Toyo-
ta 76, D-60 caminhão F 1113
Toco 76 BR 316 Km 5
1/235.4885 C/4361.

5009357

LINHA FORD OKM — Te-
mos Del Rey .0 km Escort Okm
em lindas cores metálicas c/to-
dos os opcionais preço avista
ou financiamos s/avalista Ver
Ô de Almeida 389

0008197

PAMPA 84 —Cor bronca be-
ge metálica direção espolie
documentação ok 6.500,00.
Tratar Duque de Caxias 1311
(/Timbó lone 2264108
226-1764

0008235

PAMPA GL PRATA META-
LICO 87 —Direção hidráuica
loca-fita toda inteirinha
10.000,00. Trator Duque de
Caxias 1311 c/Timbó fone
2264108 226-1764

0008230

TOPAZZIO 89 —Exclusivo
ar/cond.vidros elétricos radio
am/fm loca-fita equalizador fi-
nanciamos até 6 meses, troca-
mos. Ver Auto Gil Filial Av
Gentil Bitoncourt 1121
1/241-2061 Jesus Cristo salvo.

5008569

SELAGEM E
LEGALIZAÇÃO
DE VEÍCULOS

Se o seu veículo tem placas com
final 1 a 6 o prazo para pagamento
do IPVA já terminou hoje você já vai

pagar 20% de multa. As placas de
7 a 8 o prazo é de 20/4 a 26/5;
as de final 9 e 0 o prazo é de 29/05
a 30/06 podendo você antecipar e
ficar livre da fiscalização ou qual-
quer atraso que possa vir a ocor-
rer. Se você precisar de transfe-
rência de nome, troca de piaca, li-
cenciamento, 2a via de documento,
nada consta, negativa de multa,

prontuário, certidão de furtos, qual-
quer informação peca para Antô-
nio. 223.3351 em AUTO GIL
MATRIZ, Trav. Frei Gil de Vila No-
va N° 249 — Centro, entre as Ruas
Manoel Barata e Ó de Almeida.
Mandamos apanhar seus documen-
tos no seu endereço e fornecemos
orçamento grátis.

VENDE-SE DEL REY 83
—Carro do um único.dono..
Tratar diretamente com o pro-
priotárlo polo fones 226-6778
o 226-3551 ou trav. Curuzu
1541.

5008705

VENDE-SE PAMPA 84 —
Amarelo dourado perfeita
condições. Contato 222-0431.

5008127

VENDE-SE UM CORCELII L
ANO 83 — Movido à álcool,
cor branca, todo original, do-
cumentação am dias. Conjunto
Promorar quadra 66 Rua 14-A
n-° 141, fone 233-4384 - Bairro
Val-de-Caes.

0008407

VENDE-SE UM CORCEL
—II L ano e modelo 86, cor
azul metálica, pneus em bom
estado, único dono, km origi-
nol, lataria em ótimos estados,
fones 226-5775 226-1934.

5008744

VENDE-SE UM ESCORT
XR3 85 —Com ar condicio-
nado vidro elétrico e som com-
pleto, valor NCz 10.500,00.
Tratar pelo fone 241-3220.

5008755

VENDO BELINA 82 — Ga-
solina em eslado de novo inclu-
sivo com pneus amortecedores
novos por apenas 6.500 tel.
2223791 ou 2244924

0008273

VENDO ESCORT XR3 86
—Urgente 225-3663 pela
parte da manhã.

5008756

VENDO LANDAU 80 MOD
81 — C/pintura o pneus no-
vos, carro 100% ou troco
p/carro monor valor. T/Av. Al-
cindo Cacola, 649 entre Anto-
nio Barreto e Diogo Móia ou
polo fone 223-3537.

0007589

VENDO — Um Landou 1980
em ostado de novo. Tralar pe-
Io telefono 222-9833.

5008162

WALCAR VEÍCULOS — Es-
cort XR3/84, Opala/84, Diplo-
mota 85/86/88 Comodoro 86,
Possat 84, Kombi 84/85/86,
Marajó 86, Caravan Cômodo-
ro 86, Chovette 84/86/89,
Pampa 87/89, Escort GL/89,
Voyage 88/89, Belina 86/87
Gol 83/85, Chevy 86/89 Mon-
zo 85/86/87, Santana 86,
Miura/86, Fusca 85/86. Tratar
na Aristidos Lobo, 327 c/l-°do
Março.

0007799

WALCAR VEÍCULOS — Be-
lino Ghio/86, Belina L/87,
Pampa Ghia/87, Pampa L/89,
Pampa GL/89, Escort GL/89,
Escort XR3/84. Tratar na Aris-
tidas Lobo, 327 c/l?de Março.

0007812

FORD ESCORT 89 XR3 2
PTA—Equipado comploto vor-
molho ford escort XR3 88 GL
ford corcel coupe 81 vendo fa-
cilito at 6 vz sm avalista aceito
troca em automóvel linha de te-
lefone ações de clubes compro
seu automával qualquer ano
modelo pago avista passe
consco ou ns telefone Auto Gil
Matriz Trv Froi Gil Vila Nova
249 Centro 2233351 ligue te-
nho ford escort XR3 87 2 pta
vondo aceito troca automóvel
facilito cl 6 vz sm avalista ou
aceito 9.000,00 de entrada e
mais 2 parcelas de 2.000,00
sem juros 30 o 60 dia

5009489

VENDE-SE — Uma Belina 82
LDO a tratar Trav Barão do
Triunfa 1533.

5009801

ESCORT 87 Gl,-; Em p0erje,^h,
to otlodo do conservação,-,
c/12-000 km rodados 5 pneus,
novos roda de XR-3 som com-

pleto. Vor l-°de Março 680
Auto São Pedro, atrás do
Basa.

0008209

ESCORT ANO 84 —Ultima
série cor ouro metálico som
completo jance com pneus no-
vos. Tratar na Sezerdelo Cor-
ria 105 Apt? 102 fone
241-2586.

5008585

ESCORT GHIA ANO 86 —
Pneus novos som mecânica la-
taria excolente valor 7.500 +
9x236 Tr.r. Antônio Barreto
1105 2224940

0008279

ESCORT GL 85—Completo
álcool marron ar cond rádio
toca-fita pneus novos único do-
no financiamos ató 6 meses
açoitamos troca Ver na Auto
Gil Filial av Gentil Bittencourt
1121 F/241-2061 Cristo Salva

5008568

ESCORT GL 86 E 88— Te-
mos em lindas cores em ótimo
ostado, selados, pnous novos,
financiamos s/avalista Ver na
Auto S.Pedro Ó de Almeida
389

0008205

ESCORT GL 87 —Dire-
to com o dono. Preço
NCzl0.000,00 mais
13 prestações de
NCz245.00 no cons-
sárclo Mesbla. Tratar
no fone 241-0690. ou
224-3578. Com Sr.
Allplo.

5008286

ESCORT GL 88 —Com
12.000kms cor dourado con-
sórcio faltam 6 prestações va-
lor da ultima NCz640,79
transferência por
NCz9.600,00 fone 231-5094.

5007703

ESCORT XR 3 —Comple-
to,com ar condicionado, ano
88. Tratar 225-3802 2231391
estes dois telefones no horário
comercial ou 224-4140. Av
Bernaldo Saião n-°l 838. no ho-
rário comorcial.

5008577

ESCORT XR3 84 —Bom os-
lado preto pneus novos com 56
kms ar condicionado falar com
Roberto telefone 229-8249 ou
229-3801.

5008941

ESCORT XR3 86 — Único
dono, ar cond vidros ellricos
travas nas portas som vendo
troco e financio Tralar na av
Serzedilp Corroa 141 próx a
Bráz do Aguiar. Nâo facha-
mos para o almoço

. 5009072

F-1000/89 OKM DIESEL —
Vondo-so uma com ar condicio-
nado, diroçõo hidráulica, alar-
mo, seguro, etc. Tratar com o
proprietário pelo fone
222-7306, horário comercial.

5008136

FABRICAMOS — As mais
lindas placas p/veículo, P/mo-
nor preço da Pça padrão es-
portivas o refletivas são anti-
corrosivas não enferrujam e
c/duração pernanente
p/Spead Tv. 14 Março 785
&'Diogo Móia f/241-1519. Ho-
rário direto.

0007994
WALCAR VEÍCULOS NO-
VOS — Escort Gl, Voyage
Cl, Pampo GL, Chovette Sl/E,
Chevy SL. Financiamos alé 6
prestações fixas. Tralar na
Aristides lobo, 327 c/t-° do
Março.

0007814

BELINA II L 83 —Álcool cor

prata bancos rociináveis radio
Am/Fm pneus bons ótimo esta-
do de conservação Ver na Au-
to Gil Filial Av Gentil Birten-
court 1121 f/2412061 legali-
zamos seu veiculo

0007576

BELINA L 84 — Toca-fita,
bagageíro. Vendo ou troco

por veículo, financio ató 6 me-
ses. Tratar na Norauto Av.
Gentil Bittencourt 2080, esq.
c/3 de Maio fone 229-0900 ou
229-0260.

5009334

BELINA SUPER CONSER-
VADA —Corro de senhora

pneus novos radiais toda orlai-
nal documentos atualizados
89 Tv. Anguslura 2997 ent.
Duque 0 25 Sotombro
B. Marco.

5008724

CABINE DUPLA OKM—Da
SR XK c/Rally e dosort Ghia te-
mos a pronta enlrega completa
c/geladeira, v.olét, som, calota
aceitamos troca financiamos
s/avalista Ver na Auto S.Pedro
Ú de Almeida 389

0008211

CARROCERIA/F4000
—Vende-se, de madeira usa-
da, para Caminhão ford, valor
NCz650,00, tratar 224-7400
Paulo.

5008391

COMPRA-SE —Uma Furglai-
ne de ano 82 a 86. Tratar pelo
fone 235-1339.

5008716

CORCELII 1979—Vende-se
pela melhor oferta funcionan-
do normalmente precisando de
roforma de lanternagem Tratar
pela fone 241-4673 das 12:30
ãs rtS30'fl,dra'<'.'i"'lnv,"'"":,r'-

5009213
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CAÇAMBA BASCULANTE
1513 — Ano 78 em bom esta-
do o caminhão 2013 ano 77
truck d molor totalmente revi-
sado o d garantia. Tratar dire-
to d o proprlotárlo na Av.
Cons. Furtado 2510.

0007484

CAÇAMBA CHEVROLET
ANO 80 —Toda reformado,
pronta para trabalhar, com: 2
socorros, 1 arranque, 1 alter*
nador, 3 seml-elxos, 1 cubo da
roda, 2 espelhos da roda. Tra-
lar lone 233-0807.

5007488

CAÇAMBA/CAMI-
NHAO/ÕNIBUS - T/1113
Toco 76, D-60 Toco 79, ônibus
Rodov. 77, F. 1000-86 o 87.
cab dupla, D-20 Custon S
89/86, Toyota 76, Santana
87, F-4000 0Km/84. BR 316
Km 5 f/235.4885/4361.

5009349

CAMINHÃO MERCEDES
—Modilo 1114 ano 89, zero-
do na concessionária, vendo
abaixo da tabela e outro 1318
ano 88 a combinar. Tratar com
proprietário Edvaldo fone
235-4475 ou na Almirante
Barroso n* 1970 sem
Intermediário.

5008243

CAMINHÃO VOLKS
14-140 — Todo reduzida 86
mercedes 1113 truck 85 Mon-
za SL/E 87 Diplomata comple-
to 85. Pá mecânica michigan
75 III 86 Ver BR-316 Km 3 fo-
ne 235-2334 235-3041

5008696

CHEVROLET 76 D-60
—Paulão Pneus, final da linha
Marituba NCzl2.000,00
235-3203.

5007480

OPORTUNIDADE —
Transfero-se consórcio contem-
piado de caminhão MB 1518
com 24 prestações pagas Sr.
Peron 233-3002.

5009046

|r\ ENTRFGAS RÁPIDA
1—.- IIA- A LU: ROSA LTI).

lr".»y -J-— WsM vibRu.I iltMN I Li. I --HiIIIm LtLfl.

AS
\

. Ó«lom fe&rítâftdo betoneite» fi/ » consjtruç*o d* Amazímia.

Betoneira
MARAJÓ
600 LTS.
c/ motores, mo to-vibra dor de
descarga e chaves elétricas

Betoneira

BMS 320lts.
c/ motor

Betoneira
BM 100 lts.
c/ motor
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693,
458,

DEL REY 88 OL OURO —2

portas 16.000,00, 6.000km
rodado. Tratar Duque de Ca-
xias 131 1 c/Timbó fone
2264108 226-1764

0008257

DEL REY GHIA 76 — F100
83 carros do 1 -1 Tratar BR-316
Km 5 Promaq telefone
235-4580 e 235-4595.

5008945

DEL REY GHIA 87 —Azul
metálico todo equipado 2 por-
tas 16.000,00. Tralar Duque
de Caxias 1311 c/Timbó fone
2264108 226-1764

0008252

DEL REY GHIA 88 — Com-

pleto. Vendo ou troco por vel-
culo, financio alé 6 meses. Tra-
tar na Norauto Av. Gentil Bit-
tencourt 2080, osq. c/3 de
Maio fone 229-0900 ou
229-0260.

5009336

DEL REY GUIA 86
—NCzl3.000. Tratar Rua Co-
mandante Assis 1441. Casta-
nhal fone 721-2435.

5008936

DEL REY L 84 — Vendo ou
troco por vofeulo, financio até
6 meses. Tratar na Norauto
Av. Gentil Bittencourt 2080,
esq. c/3 de Maio fone
229-0900 au 229-0260.

5009329

DEL REY OURO 84 — Ro-
das magnésio som pneus ra-
diais novos ar condicionado
mecânica lataria excelente uni-
co dono. Valor 6.500 Tr/R.
Antônio Barreto 1 105
222-4940.

0008217

DEL REY OURO — 4 portas
automático marron metálico ar
cond toca-fita vidro elétrico.
Tratar Apinagés n-° 186 entre
Tamóios e Mundurucus, hora-
rio comercial.

0008253

ESCAPAMENTO—Pelo me-
nor preço da pça. Aproveite a
super promoção c/50% de des-
conto de silencioso galvaniza-
do de grande durabilidade so-
mos imbatfveis n/preços e duvi-
damos quem venda mais bara-
to colocação grátis Speed-
Escapamento Tv 14 Março 785
c/Diogo Moio f/2411519 hora-
rio direto

0007979

ESCORT 84 GL — C/pneus
novos som completo calotas
novas capas nos bancos. Ven-
do ao 1°que chegar na 1-°do
Março 680 atrás do Basa. Au-
to São Pedro.

0008213

DEL REY GHIA 86 —

F-1000 83 carros de 1-". Tratar
BR-316 Km 5 Promaq telefone
235-4580 e 235-4595.

5009565

METALPAR
ESTRADA DO UNA, 1 - FONE: 231-1108

AUTOBEL E SCALLA—Com
financiamento sem burocracia
e a seleção dos melhores car-
ros Opala Diplomata' Cupê
metálico 87 Passai GTS 84
Opala 6 cilindros raridade Be-
lina L 83 Saveiro IS 86 Opala
Diplomata 82 Del Rey 83 com
ar Parati CLS 86 equipada
Monza SR 1.8 novo 86 Escort
L 84 Monza SLE completo me-
nos ar 86 Moto 250 CL 88 0k
Monza Hatch SLE 84 e outros
Carlos Gomes 93 esquina com
Campos Sales

0007684

AUTOBEL FILIAL — João
Balbl, 109 com carros comple-
tamente revisados modelos da
Ford e Volkswagem Corcel L
82 Pampa GL 84 Del Rey GLX
87 Belina LDO 83 Escort L 85
Del Rey Ouro completo 82 83
Fusca 1600 86 Gol GT comple-
lo 86 Kombi 84 e 85 Fusca
1600 85 e Gol CL 88.

0007702

AUTOBEL MATRIZ — Ria-
chuela 296 F-1000 diesel 86
Country Club completamente
equipada TV de 16 polega-
das, turbinada, geladeira, 5
pneus maggion c/rodas de
magnésio, som completo com
poltronas p/10 lugares, rocll-
náveis, linda cor metálica, di-
roção hidráulica e muitos ou-
tros opcionais. Tratar com
Maurício.

0007695

AUTOBEL — Com modelos .
87, 88 e 89 Okm Escort GL Ok
Monza SLE completo 87 Cho-
verte SE 88 Diplomata preto 4
portas 87 Del Rey Ghia 87
Moto CB 450 Custon Ok Opala
Comodoro 4 portas 87 Belina
Ghia 88 Moto DT 87 Chevette
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.

0007688

BELINA 86 — Cor prata em
perfeito estado. Tratar com Re-
nato 222-4425 ou 223-7160.

5008600

BELINA DEL REY 89 —Com
lOOOkm, Saveiro 88 com
15000km vende-se ou troca-se
por carro de menor valor ou
por caminhão F4000 de 40 ou
Agralle. Tralar 222-5300 ou
14 de Março 385 apartamento
103.

5008155

FORD CORCEL COUPE
81—2 pts gasolina cor azul
claro bom estado de conserva-
ção vendo aceito troca em au-
tomóval pago ou recebo dlfe-
ronco sábado ou domingo
Boaventura da Silva 1289 ent
14Març A.Cocl

5009614

CAMINHÃO
CHEVROLET PERKINS
D-60 —Ano 76, ótimo estado

preço NCzl 1.000,00, tralar
trav. Djloma Dutra 703 fone
223-8688.

5009715

EXCELENTE MERCEDES
11.13 — Ano 1985, semi-
novo, pouco kilometragem,
pneus novos, lataria em perfoi-
to estado s/precisar de repa-
ros, toco. Sujeita-se a qualquer
teste, Barbada, somente NCz
40.000,00 Percentual Ltda tel
241-3730 R.Aristide» Lobo
223 térr

5009443
VENDE-SE CAMINHÃO
AGRALE TX —Ano e modelo
84 supor conservado. Tratar
229-4615 ou 229-6667 ou
Rua 25 de Junho n*215 entre
Barão e 3 de Outubro.Guamá.

TRANSCED*A veicu-
LOS—2 ônibus 1113/80 sen-
do rodoviário e urbano Volks-
wagen 13130 c/Caçamba to-
co/86, Mercedes 1313 truck
c/Caçamba/84, Mercedes
2013 truck c/carroceria/79
Mercedes 1516/84 truck c/car-
roceria Tratar p/fonos
235-3366 235-4655.

5008697

TRANSCEDA VEICU-
LOS—Mercedes 1313/87
truck c/Caçamba consórcio
c/34 pg., Mercedes transferi-
mos 04 consórcios 1318 rodo-
bens c/35 prestações pg. Tra-
tar p/fones 235-3366
235-4655.

5008702

TRUK 84 —Vende-se òlimo
estado de conservação moca-
nica o lataria primeira, tratar
fone 228-3888 motivo de
viagem.

5008457

VENDE-SE UMA C-10
ANO 1980 —Tratar Av Júlio
César n-°01 carroceria Naifo.

5008633

VENDE-SE — Um Alfa 180
ano 75 trucudo todo arrumado
por 8.500,00. Tratar no fone
225-4031.

500B156

VENDE-SE — Uma cabine
baixa de caminhão Mercedes.
Tratar com o Sr. Antônio, Rua
Domingos Marreiros 1726 fo-
ne 226-3203.

0008333

2 ÔNIBUS RODOVIÁRIO
— Scania 115 turbo flutuante
toalete a bordo carroceria
mielson ano 76 outro Mercedes
carroceria caio ano 79. Tralar
Br 316 K 5 Promaq telefone
235-4580 e 235-4595.

5008948m ESCAPAMENTOS PARA
AUTOMÓVEIS

LIMAQ
ESPECIALIZADA NO RAMO, VISITE-NOS

D ESC. 30% A VISTA
OFERTA DE INAUGURAÇÃO

RUA DOS MUNDURUCUS, fil3
ENTRE BOM JARDIM cC UhCARVALHO (JURUNAS)

TELF.: 241-4327

FIAT
EIAT 78 — Vendo legalizado
ate Outubro. Tratar 233-1557
qualquer horário.

5009450

FIAT BEM CONSERVADO
— Tratar com D.Faflma tv. Es-
trola 1568 próximo Margues
urgente motivo viagem.

5008916

FIAT FIORINO ANO 82 —
Pneus novos mecânica lataria
excolonte valor 2.000 açoito
troca em moto. Tr. R. Antônio
Barreto 1105 2224940.

0008289

FIAT NOVOS E USADOS
—- Todos os tipos Prêmio CSL
CS e S novo Chevette 86 e 89
Opala Diplomata 88 4 portas
6C Vendo troco e financio
T/Na tv.Jutai 77 fronte 6 Bouti-
que da Belauto Sr.Coelho.

5008690

FIAT PANORAMA 82 —
Vendo urgente, 5 pneus novos,
rádio e toca-fitas. Visconde de
Inhaúma com Alferes Costa B/F
C/7.

0008504

FIAT PRÊMIO 89 OKM
—Vende-se Tv. Estrela np
2342 entre 25 e Duque de Ca-
xias sr. Vasconcelos.

5008958

í SINÔNIMO DE PONTUALIDADE.i
Transportes urbanos na grande Belém •
entregas e coletas rápidas.
Cargas para o interior
do Pará e Maranhão.

!lET 
í^sísL tSi»£r TJrl

Tv. Alferes Costa, 1299 - Pedreira, f/233.4438.

VENDE-SE UM FIAT 147 C
Branco, selado mod 83. Ver e

tratar Av. Bernardo Sayão 3704,
no horário comercial. Os interessa-
dos devem enviar propostas.

COMPRO CARRO
BATIDO OU
SALVADO

Necessitando de re-
forma na lataria ou me-
cânica. Tratar —
226.3456/226-0510.

FIAT 1986 LUXO 147 —
Pneus novos selado todo origi-
nal. Obs. carro de padre
6000. Tralar 25 Setombro
1284 c/Estrela Fone
226-6987.

0008210

FIAT BEM CONSERVADO
—Tratar com D. Fátima Tv. Es-
trola 1568 próximo Marques
urgente motivo viagom

5008725

H0T0

FIAT PRÊMIO CS/88 — Lin-
dp cor, rodas de magnósio, ar,
som. 06x650,00 a pagar.
Negócio a parte. Tratar na
Aristidos Lobo, 327 canto c/l°
de Março.

0007820

FIAT PRÊMIO S — Prêmio
88 branco 28000Km
9.200,00. Tratar com o pro-
priotorio 228-0037 e
241-1188.

5008635

FIAT RALLYE 80 — Branco 5

pneus novos bom de tudo Acei-
to preço especial Tratar na Tv
Apinagés n? 186 entre Ta-
maios e Mundurucus, horário
comercial.

0008250

FIAT SPAZIO 84 — Pneus
novos mecânica lataria exce-
lente. Valor 3.700 Tr/ R. Ant6-
nio Barreto 1105 222-4940.

0008221

FIAT UNO l.SR — Pronta
entrega na cor preta Okm. Tra-
tar fone 241-1699 res.
223-2649 222-4526 com.
Troca-se por outros veículos.

5009404

FIAT UNO 85 — 5.700
branco, rodas magnésio, 5
marchas, modelo SE, álcool.
Tratar 224-1392, a partir de
2-°felra.

0008137

FIAT UNO S 86 — Branco,
álcool, pneus novos mecânica
e lataria excelente plaquea-
do/89. Tratar fones 224-3529

pela manr.fi óú 229-3646 a
tarde (Ana Lúcia) preço
7.500,00.

5008150

PICK-UP FIAT 86 — Cor
branca ótima de lataria e mo-
cânica rodas de magnésio

pneus novos Rua Pres Pernam-
buco n?38 Batista Campos Ti n
Segunda-feira.

0008026

PRÊMIO 86 — Carro de mu-
Ihor única dona desde Okm
pouco rodado pneus novos ga-
rantia total vendo troco e fi-
nancio até ó meses. Ver na 1-°
de Março 680 Auto São Pe-
dro, atrás do Basa. Abaixo da
tabela.

0008212

PRÊMIO CS 86 A ÁLCOOL
— Super conservado lataria e
mecânica impecável sujeito a
teste carro de dr não aceito In-
termediário Tratar c/propríetá-
rio Av Tamandaré 904 fone
224.5546. Falar c/Abelardo.

5009380

UNO 86 — Em lindas cores
c/pneus novos rodas de mag*
nésio som, bancos altos. Ver 1 -°
de Março 680 atrás do Basa.

0008207

UNO CS 89 86 — Em lindas
cores selados mecânica exce-
lento, rádio AM/FM aceito Iro-
ca financiamos s/avalista. Ver
na Ô de Almeida 389

0008215

VENDE-SE FIAT 82 ANO
MOD 82 — Carro em bom es-
todo lataria exc 5 pneui todos
bon bagageiroreck bancos
bons doe em ordem T/c/pro-
priet6rio R.Joilo Balby 1309
VI Olidiu 45 px 9 de Janeiro
f/2247604.

5008921

VENDO OU TROCO —Por
carro mais nova Fiat Panora-
ma ano 85 conservadisslmo
Trotar na Alcindo Cacela 3970
carro de mulher telefone
2310003 de tegunda a sexta
a tarde.

5008636

MOTO YAHAMA 84
—Somi-nova, pouco rodada,
tratar Av. Porimetral 2240 fo-
ne 226-4187.

5008189

VENDE-SE CB 83 — Selada
89 e XLX 88. Tratar fone
224-0010 Vicente.

0007272

VENDE-SE OU TROCA-SE
P/CARRO — Uma Moto CB
transformada p/87 TR. Ver e
tratar na Av. Dalva Pass. S.
Benedito n-°51 entre Alie Bar-
roso e Pedro Alvares Cabral
falar c/Elias Costa.

0008517

VENDE-SE UMA MOTO DT
180 —Ano 87 e uma XLX 250
R ano 87. Tratar Pariquis
3023, apto 401.

0008185

VENDE-SE UMA MOTO
RX-180 — Em perfeito esta-
do. Tratar na Rua Cozário Al-
vim, 425, entre Breves e Ber-
nardo Sayão.

5008603

VENDE-SE —Uma moto CB
400 ano 82, toda original,
seml-nova, na av. Senador Le-
mos 3528 Sacramenta. Telefo-
ne 233-3645.

5008745

XLX 350 R 89 OKM-Cor
branca o vermelha Tratar dire-
to com o proprietário Domin-
gos Marreiros 73 apl-°907 Ed
Raissa fone 2243754
2253128

5008360

ACESSÓRIOS
PEÇAS E

SERVIÇOS
VENDE-SE UM CONJUN-
TO DE SOM — Para carro: 1
amplificador tojo GR 300 1
toca-disco roadstar 1 tampão

para Fusca Tratar pelo fono
233-0324 Preço NCz 300,00

5009696

VENDE-SE UMA ANTENA
ELÉTRICA —Que nunca foi
usada NCzl 20,00. Tralar pe-
lo fone 224-7474.

5009483
PLACAS DE ALUMI-
NIO—Confeccionamos as me-
lhores da praça pintadas ou
refletivas confira na Auto Gil
Filial Av Gentil Bittencourt
1121 f/2412061 legalizamos
seu vofeulo aceite Jesus como
sou salvador

0007575

VENDE-SE —Um Capú para
Mercedes. Tratar polo fone
227-0861 com Amaral.

5008197.

DIVERSOS

ALUGAMOS — Carros parti-
ci lar qualquer tipo pagamos
b*m. Tratar pelo fone
735-1344.

5009588

BUORE 82 — Em perfeito es-
tado rodas gaúchas pneus ra-
diais novos Tralar c/propriotá-
rio ALm Barroso 746 apto 304
B e/Chaco e Humaitá valor
3.500,00 fone 226.3202 me-
cânica jóia amortecedores
novos

5009728

LICENCIAMENTO D/VEl-
CULOS — Junto ao Detran
exercício 69 data p/pagto IP-
VA 1 e 2 d 5 Janeiro a 3 d Fe-
voroiro 3 e 4 d 6 Fevereiro a
14 d Março 5 e 6 15 Março a
15 Abril 87 e 8 20 Maio a 30
Junho todos veiculados só tem
este prazo p/pagto IPVA 89
fazemos orçamento grátis nos-
sa taxa d serviço 6 a msis bara-
ta mandamos no Seu onderoço
Auto Gil Matriz f/cm Antônio
2233351 Tv Frei Gil de Vila
Nova 249 Centro d/2 a 6 d
8/12 e 14/18 o vir. d/multa
d/selo vencido de 89 é de
83.000,00.

5009736

VENDE-SE BIANCO —Mais
equipado de Belém tratar Tv
Timbó 2415 Residencial Carlos
Gomes bloco B Apl" 102.

5009805

VENDE-SE UM BICLETA DE
CORRIDA — Tamanho médio
cor azul metálico modelo 88
volor NCz 170,00 Tralar pelo
fone 2236672 falar com Joõo
Augusto

5009705

AUTO GIL FILIAL — Temos
Monza Classic 4p 89 Chevy
zero Topozzlo 89 Escort 87
Escort 85 Belina 85 Miura Tar-
ga 82 Fiat 147 82 Moto CB
400 83 moto Agrale Dal<or
30.0 88 carreta p/moto motor
nerkins 79 Lancha Diamar 79
lancha de fibra 30HP Av Gen-
til Bittencourt 1121 f/2412061

0007581

AUTOBEL FILIAL — João
Balby, 109 com a soloção dos
melhores carros, Fusca 1300
86, Opala Cupê 80, Corcol L
82, Gol impecável 86, Chovei-
te SE 87, Santana CD 86, Dol
Rey GLX 87, Gol GT comploto
86, Caravan Comodoro 83,
Belina LDO '83, Kombi 84,
Chovotto SL 82, Escort L novo
85, Fusca 1300 85, Chevette
SL Hatch 80, Del Rey Ouro 82,
Opala Comodoro comploto
85, Chovy SE 87.

0007693

AUTOBEL FILIAL — Ô de
Almoida 174 próximo a Fru-
tuoso Guimarães com estes e
outros modelos financiamonto
Fácil Fiat 147 L 83 Belina Ghia
completo 88 D-10 impecável
82 Passai LS 80 81 o 83 Che-
vette SL 83 Kombi 85 o 86 Fus-
co 81

0007704

BUGRE E FUSCA — Fusca
selado bancos altos NCz 1000
Bugre mod 85 jance magnósio
motor e caixa jóia NCz350O
trv: Anguslura 2162 entro
Marquês o Viscondo Pedreira.
Obs troco por som tv
geladeira

0008572

CARRETA P/02 MOTOS —
Vendo ou troco por vofeulo, fi-
noncio até 6 mosos. Tratar na
Norauto Av. Gonlil Bittencourt
2080, esq. c/3 de Maio fone
229-0900 ou 229-0260.

5009339

DEL REY VENDE-SE
MOD-88 — 21.000 rodados
cor verm selado ató 3/90 todo
original. Tralar Antônio Baona
882 px. l-°de Dozombro ou fo-
ne 226-8783.

5008581

MIURA SAGA/86 — Linda'
cor, c/ar, som, geladeira. Ioda
completa, inclusive compula-
dorizada. Tratar na Aristidos
Lobo, 327 e/l? de Março e
P.Prudèncio.

0007817

MIURA TARGA — 86 com-
plota c/ar cond. dir. hid mala
vidro e retrovisor elét, carro
todo revisado na cor vermelho

porollzado. Tralar c/o próprio-
tário nosta segunda faira na
rua Manoel Barato 699 ent l-°
do Março o Prudêncio.

0007876

MOLAS MOLAS MOLAS —
Molas usadas para mercedes,
molas para moinho do garim-
po e motas para ratar de bom-
ba d'água temos também forro
fundido o tambores de 2001
p/óleo diesel água o para lixo.
Tralar Trav Chaco 821 ontre
Marquês e Podro Miranda fo-
ne 233-2319.

5004910

PACOTE URGENTE
—Vendo-so uma 0-10 ano 80
um Fusca 80 um Fiat 147 Euro-
pa ano 82 e uma F-l 000 80 to-
dos por uma pechincha veja e
comprovo pagamento á vista.
Tratar Rua da Marinha 45 ou
p/f/231-4028

5007839

PUMA 80 CONV O mais
lindo de Belém vondo c/faróis
de milha, som RJ2 amplifica-
dor ant.elótrica r.gaúchas 8/9

polegadas bancos especiais de
couro otc. 100% mec. pint.e
pnous novos selado até 90
doc.om ordem T.c/prop
F/223-3138 v/6.600,00.

5008659

PUMA VERMELHO 80
—Transformado 82, pneus no-
vos, instalação complota pro
som, 5 jances do magnésio, os-
tada do novo. proço
NCz5.000,00 D. Romualdo de
Seixas 999 apt-° 302 telefone
224-6657

5008726

REBOQUE TRAILER —Ven-
do um cap.p/400 k9 selado até
03/90 Opcional p/trabalho e
lazer vedo urgente Faço um
bom preço f/Francisco Montei
ro 396 f/2268014 o 2263585
c/Tiõo.

0008344

SKID GARRET ANO 78 E
79 — Com pneus bons mocâni-
ca e maquinario sujeito a lodo
e qualquer tipo de lesto T/fone
235-2334 235-3041

5008700

TROCO TELEFONE CO-
MERCIAL — Por automóvel
pago a diferença. Tratar fono
23 1 -6456 direto c/o
proprietário.

0008552

VENDE-SE UM CARRO ES-
PORTE — Marca Spaic, con-
sorstvol. O mais lindo da cida-
de. Por apenas NCz
6.500,00. Fone 224-0621,
Rubens.

5008727

VENDE-SE UM DODGE
POLARA 79 —Azul cloro, no
eslado por NCz600,00, trator
pelo fone 244-2497 com Gil-
son ou Ana.

5008738

VENDE-SE — Um Buggy
Bobby, modelo 87, motor
1600. UM dos mais bonito o
possante da cidade. Trator fo-
ne 2270379.

0008673

Ü-M- «A- "" .**~í. *-**$. r-fpf, .-"Tf-- ^^T^^í-^^S^sSr -rrv' ^1^^-^'^''t^£fT'¦^'t,' :wi'>"¥.riri -T "r:-^,"?--rs>>'-.'-»*« <">g



C~m a 

aftal a i manai ' í- i -

imóveis-utilidades .Para o Lar-Veículos ^dU^] W^ Negócios, Investimentos e Oportunidades-Comunicados
Utilidade Pública-Empregos-Materiais de Gonstrução\ ) /^\ \A Máquinas e Equipamentos-Serviços Profissionais

(V*-'

CADERNO DE CLASSIFICADOS DE 0 LIBERAL É TRANCHA: VENDE MESMO

:«.„.....,,
,v % j ¦ <>¦' ¦¦¦* ¦¦ ,;-, ? ;;;

'\,V.-:.;-'-rt-^



L
B
R
A

o

ONTANHA DA COBRA... COl/JL
ESQUELETO, O GRANDE RIVAL

lVA>S MASMORRAS DO ESQUELETO
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SEM MIM,
VOCÉ6 d AM Alô
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\ ÍV ° HE-MANÍ
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TAREMOS OS HERtílô
PE ETERNIA... COMO
ALISTAREMOS ALGUNS<\ NOSSA HORDAÍ

ele érKo PODEROSO!
9UEIM ME DERA TER
UMA PARCELA DOS

Belém-PA. Domingo
07 de Maio de 1989
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ERA PEQUENININHO,
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Abolição da
Escravatura

Durante mais de três
séculos, milhares de
negros africanos foram
capturados pelos
colonizadores europeus e
trazidos à força para o
Brasil. Aqui chegando, ¦>
trabalharam como
escravos nas plantações
de cana-de-açúcar e em
várias outras atividades
(serviços domésticos,
carregamento de
mercadorias etc.)

Por serem escravos, os
negros não tinham direito
a nada. Trabalhavam
muitas horas seguidas sem
poder descansar,
recebendo em troca
apenas pão, água e alguns
panos para se vestirem.
Eram tratados pelos
brancos como seres
inferiores e tinham suas
manifestações culturais
proibidas. Freqüentemente,
recebiam castigos
violentos, chegando muitas
vezes a morrer.

Os negros reagiam como
podiam contra tanta
injustiça. Muitos deles
fugiram para as matas e
organizaram comunidades
livres, parecidas com as.4
africanas, e que
receberam o nome de
quilombos. Mas os donos
dos escravos eram ricos e
poderosos e sempre
conseguiram destruir suas
tentativas de libertação.

Porém, no século XIX, a
situação"começou a se
modificar. Os plantadores
de cana-de-açúcar, que
eram os principais donos
de escravos, foram
perdendo o poder político.
Um novo produto surgia no
mercado internacional,
ocupando o lugar do
açúcar — o café. E os
cafeicultores, sobretudo os
do oeste paulista, queriam
o fim da escravidão e a
instalação do trabalho livre
e assalariado no Brasil. A
Inglaterra também estava
interessada nisto e
começou a fazer pressão.
Além disso, a opinião
pública internacional
também condenava a
escravidão, defendendo a
liberdade e a igualdade
entre os homens.

Texto de Ana Maria Oliveira Guanabara
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Diante de tantas pressões,
inclusive a dos próprios
escravos, a escravatura foi
perdendo força. Em 1850,
foi decretado o fim do
comércio de escravos. E, a
partir de 1870, o
movimento abolicionista,
liderado por Joaquim
Nabuco, se intensificou. A
campanha se concentrava
nas cidades — onde eram
organizados comícios,
conferências e jornais — e
contava com o apoio de
estudantes, intelectuais,
políticos e comerciantes.

Finalmente, em 13 de maio
de 1888, a famosa Lei
Áurea foi assinada pela
Princesa Isabel, que
substituía o imperador D.
Pedro II. Através da lei,
cerca de setecentos e
cinqüenta mil escravos
foram libertados.
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Regina: presente
Na quarta-feira, foi gravada mais uma
festa em "O salvador da pátria", para o
capítulo 112: o aniversário de Regina
(Natalia Lage), com cenas em que a fi-
lha de João (José Wilker) e Angela (Lu-
cinha Lins) recebe as amiguinhas na fa-
zenda Matão e ganha um pônei como
presente especial do pai. Na verdade, o
aniversário serve de gancho para acon-
tecimentos que vão determinar um no-
vo rompimento entre João e Marina
(getty Faria), fazendo-o decidir-se por
Angela. Quase em seguida à festinha in-
fantil, em cenas "que ainda não foram
gravadas, a menina cai do pônei e é le-
vada para o hospital, deixando os pais
muito preocupados. Durante vários dias
ela não recupera a consciência e, quan-
do isso acontece, faz um novo pedido:
quer de presente que a família — João,
Angela e Regina — volte a morar junto,
agora na fazenda Matão. E João, mesmo
amando Marina, concorda.
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Querendo ser bom
Depois de ter marcado como Celso,

personagem vilão em "Bebê a bordo",
João Signorelli volta a posar de mau
num dos episódios em gravação de "Ju-
ba & Lula", chamado "A lâmina do ter-
ror". Nele, o ator persegue os dois he-
róis mas tem um final terrível, já que o
lema das historinhas é de que só o bem
constrói. Nas roupas do personagem —
uniforme vermelho e tapa-olho —, cha-
mado a toda hora de pirata, João disse
que gostou mesmo foi da peruca: "De
cabelos longos e revoltos, com o toque
exótico de uma trança fininha que vai
quase até a cintura, como eu nunca ti-
nha visto". Depois, o ator espera ser
escalado para uma novela, mas para ser
mocinho: "Não quero ficar marcado
com tipos mal encarados", brinca, lem-
brando ainda que é um pai carinho-
so: "Minha filha, Milena, de 5 anos, mo-
ra em São Paulo e, sempre que tenho
tempo, corro para ficar com ela."

PRÓXIMOS CAPÍTULOS DE 8 A 13 DE MAIO

TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO

PACTO DE SANGUE/i7h55m

¦ Abílio e seus amigos tentam
alugar a embarcação de Queiroz
para contrabandear escravos,
mas ele não concorda. Benedito
confessa a Antônio que vai fugir.
Queiroz se encanta com Aimèe,
embora não goste de suas
idéias abolicionista. Celeste vai
visitar Carlos e ajuda uma es-
crava fugida a dar à luz. Bom-
bom ouve Benedito combinar
sua fuga com Chico Congo.
Francisca Matoso passa a histò-
ria da fuga para Da Gama e lhe
pede que não conte quem o in-
formou. Antônio pede a Benedito
que o deixe ajudá-lo a fugir.

¦ Benedito não consegue con-
vencer Antônio a não ir com ele.
O navio de Americano atraca na
loz com bandeira de dança a
bordo. Queiroz não chega a tem-
po de impedir a fuga de Benedi-
to. Da Gama arma uma tocaia
na estrada. Antônio fratura o
crânio e Benedito morre. Antes
de morrer, Antônio pede ao pai
que crie um negro como filho.
Bombom aconselha Francisca a
seduzir o Delegado para ele não
contar quem lhe deu a informa-
ção da fuga. Queiroz chama
Áfrosina de mãe do assassino
de seu filho na frente de todos.

¦ Queiroz expulsa Áfrosina e
Bernardino de sua casa. Chico
Congo é preso. Queiroz assina
para Abilio alguns papéis sem
lê-los. Aimée se desentende
com Carlos, porque acha que
ele nada faz pela libertação dos
escravos. Celeste confessa a
Mãe Quitinha seu amor por Car-
los. Da Gama ameaça queimar o
recibo que prova que Chico Con-
go é livre. Luzia invoca uma en-
tidade para ajudá-la a vingar a
morte do filho. Da Gama encon-
tra Queiroz na rua e exige que
ele lhe peça desculpas por ter
tratado mal sua mãe.

¦ Queiroz se recusa a pedir
desculpas.e Da Gama lhe dà úm
soco. Aimée socorre Queiroz.
Toti vai à chácara ver Isabel.
Celeste confessa à mãe que
ama Carlos e ela a aconselha a
procurar Aimèe. Lovato promete
a Alfredo ajudá-lo com a irmã
em troca de um favor. Queiroz
desabafa sua dor com Aimèe e
ela tenta consolá-lo. A noticia de
que Queiroz será o juiz do caso
de Chico Congo se espalha.
Francisca sugere a Queiroz que
ele descanse bem para o julga-
mento e ele lhe pergunta sobre
o que ela está falando.

¦ Bombom acaba contando tu-
do a Queiroz. Aimèe faz vá-
rios elogios a Queiroz e Bá fica
desconfiada. Zè rouba o recibo
de Chico Congo e o entrega a
Miguel: Aimée discute com Car-
los porque ele falou mal de
Queiroz em seu jornal. Um dos
presos dá uma faca a Chico
Congo. Mãe Quitinha lê nos bú-
zios que alguém vai morrer. Mi-
guel entrega o recibo durante o
julgamento e Da Gama nada po-
de fazer. Quando Queiroz vai
dar a sentença a Chico, ele vai
para perto do Juiz, levanta a fa-
ca e grita por liberdade.

¦ Chico se mata e Queiroz diz
que ia libertá-lo por causa do
recibo de alforria. Da Gama £..i,-
ma que não é possivel o docu-
mento estar ali e Miguel diz que
o roubou. Da Gama o acusa
de ser lider de uma insurreição
de escravos. Queiroz bate em
Da Gama e sai do tribunal. Lo-
vato diz a Celeste que quer na-
morá-la e a mãe dela a conven-
ce a pensar no assunto. Uma
das escravas salta do navio e
sai nadando. Queiroz vê um ho-
mem vendendo a outro um es-
cravo, briga com eles e chega à
casa de Aimée machucado.

QUE REI SOU EU?/i8h50m

¦ Depois do beijo, Lucien fica
desconcertado, mas promete
ajudar Juliette. Lili tenta seduzir
Crespy, fazendo-se passar por
outra pessoa, mas não conse-
gue. O Marquês fica irritado por
Juliette ter sumido. Michel convi-
da Gaston para jogar no bicho.
Vanoli ganha o prêmio do baile:
dois dias na masmorra, mas
com mordomias. Fanny não en-
contra Loulou na taberna, mas
reconhece Madeleine. Corcoran
finge que está hipnotizado e in-
crimina a Rainha e Vanóli no su-
mico dos anéis. Aline rouba todo
o dinheiro de Gerard.

¦ Gerard só nota que foi rouba-
do de manhã e desconfia de
Crespy. Este dá a Aline um bro-
che de brilhante. Corcoran conta
a Loulou as mentiras que disse
a Ravengar. Gerard pede que a
SIA (Serviços de Informações de
Avilan) seja convocada para
achar seu dinheiro. Juliette se
acorrenta ao pè da cama pa-
ra não ser apresentada ao Mar-
quês. Vanoli manda avisar a Su-
zanne que quer que ela lhe sirva
o jantar e leve a máscara. Le-
nore pede a Aline que lhe apre-
sente Jean Pierre. A Rainha
apresenta Juliette ao Marquês.

¦ O Marquês segura a mão de
Juliette e desmaia. Fanny per-
gunta ao Príncipe se ele ama a
irmã. Lucien não sabe o que res-
ponder. Jean Pierre concorda
em se encontrar com Lenore. O
Marquês tem um enfarte e mor-
re. Ravengar fala do anel com a
Rainha. Bergeron pergunta a
Loulou o que ela sabe sobre ele,
porque vai pedir Charlotte em
casamento. Jean Pierre conla a
Suzanne que é o Príncipe her-
deiro. Vanoli reúne uma patrulha
para procurar Suzanne. Loulou
conta a Madeleine o que Berge-
ron pretende fazer.

¦ Madeleine não sabe o que
fazer e Charlotte resolve não se
casar com Bergeron. Um dos
soldados acha Suzanne junto
com Jean Pierre, que o mata.
Suzanne não sabe que desculpa
dar a Vanoli e Lucy sugere quo
ela chame a mulher para dormir
com ole. Michel conta a Gaston
que 6 seu filho e que espalhar a
noticia so tiver que dar 60% de
seu faturamento para os conse-
Iheitob. Suzanne solta-o pai. Va-
noli chega furioso, mas Suzanne
o chama para cama. Enquanto
ele toma banho, ela troca de lu-
gar com a mulher.

¦ Cozette conta a todos que
Lucien vai ser coroado em bre-
ve. Pimpim pede a Juliette para
namorá-lo. mas ela o recusa.
Charlotte pede a Madeleine que
conte a verdade a Bergeron,
mas ela acha que ele pode ficar
traumatizado. Loulou briga com
Corcoran, porque ele dormiu de
novo com a Rainha. Crespy se
declara a Aline e Zmirà ouve.
Jean Pierre vai ao encontro de
Lenore e lhe diz quo vendeu o
anel. Lenore afirma que ele está
mentindo e ole diz que ela tam-
bém está. Lenore, então, resolve
lhe contar a verdade.

¦ Jean Pierre volta a afirmar
para Lenore que vendeu o anel
e ela se desinteressa por ele.
Gaby aconselha Aline a se casar
com Crespy. Jean conta a Lou-
lou sua conversa com Lenore.
Ravenga. pede a Crespy que
mande os homens que mataram
Bergeron voltarem ao lugar on-
de jogaram o corpo e trazè-lo de
volta. Juliette conta a Aline que
Lucien não é seu irmão e que o
ama. Um soldado pega Madelei-
ne, mas Bergeron consegue sal-
và-la. Balesteros chama Jean
Pierre para ir ao palácio, porque
o Principe quer vê-lo.

O SALVADOR DA PÁTRIA/20h30m

ti Sassà não entende a decisão
de Clotilde. Plínio recebe a con-
(irmação da ficha de Miro. Mari-
.na avisa a João que ele vai ser
preso e ele não sabe o que fa-
zer. Brazito e Roberto vencem o
Rali de Ouro Verde. Miro è pre-
so. Ângela pede ajuda a Marina
para libertar João. O pai de Sil-
via, Jorge, pede a Sérgio que
fique com ela até o bebê«nascer.
Ele concorda. Miro pede ajuda a
Tomaz para sair da cadeia. Cio-
tilde conta ao marido que está
grávida. Miro confessa a Càssio
e Sassà que è João. Regina re-
vela a verdade ao Delegado.

¦ Jaime tira Miro da cela, o
coloca em frente a Regina e ele
confessa que é João. Marina é
avisada do que Regina fez. Àn-
gela vai à delegacia buscar a
filha e diz a João que dessa vez
ficará do seu lado. João diz a
Lauro que o único jeito de pro-
var sua inocência è achando a
mulher loura. Lauro pede a Ve-
rônica o, endereço da organiza-
ção, mas ela diz que não tem.
Gilda conta a Sassà tudo o que
aconteceu entre ela e Severo e o
convida para almoçar em sua
casa. Plinio chama João para
ser transferido para São Paulo.

¦ João pede a Plinio que não o
transfira já. Dinah também pede
e ele concorda em adiar a trans-
ferència. Gilda oferece dinheiro
a Sassà para ele arquivar o pro-
cesso contra ela e Severo. Sas-
sâ explica a Gilda que não se
vende, mas depois se recusa a
participar de uma reunião sobre
o processo. Clotilde se encanta
com Goiânia. João pede pela rá-
dio que Verônica apareça ou
que alguém dê noticias dela.
Sérgio conta a Silvia que vai fi-
car em São Paulo só até o bebê
nascer. João entra no camburão
que vai levá-lo para São Paulo.

¦ Marina e Ângela vão para ca-
sa arrasadas. Règis participa de
uma reunião com o Prefeito e
depois conta tudo a Gilda. Vero-
nica entrega a Càssio o endere-
ço de que João precisa. Càssio
vai com Ângela para São Paulo.
Bárbara propõe a Gilda comprar
sua parte na fábrica, mas ela
diz que não vende. A policia dà
uma batida no esconderijo da
antiga organização e acha dis-
quetes com informações. O De-
legado descobre que João não
sabia o que trazia para o irmão.
Silvia entra em trabalho de parto
e todos vão para o hospital.

-L

¦ Sérgio fica encantado com o
bebê. Gilda confessa a Severo
que não vai vender a fábrica
porque espera que ele volte pa-
ra ela. Lauro conta a Barbara e
Sidney que se apaixonou por
Verônica. É marcado o novo jul-
gamento de Sassà. A pena de
João è revista e ele é solto. Câs-
sio'avisa a Marina e todos co-
memoram. Sassà pede a Clotil-
de para ir ao seu julgamento.
Gilda pede a Severo que a ajude
com o processo das terras. De-
pois, Gilda diz a Sassà que, se
ele esquecer seu processo, ela
conseguirá a sua absolvição.

¦ Sassà pede a Gilda um tempo
para pensar. Bárbara planeja
com Sidney a comemoração de
sua união com Severo. Marina
diz a João que desiste dele, por-
que Regina precisa do pai "lo-
tilde volta a Tangarâ. Sassà pe-
de a Càssio que consiga sua
absolvição, mas ele acha dificil.
Herminio acha um absurdo Bár-
bara ter convidado Gilda para a
festa. Sassà aceita a proposta de
Gilda e ela lhe pede que a leva
à lesta de Bárbara. Marina che-
ga à festa com as filhas. Gilda
chega com Sassà, que fica ator-
doado quando vê Clotilde.
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A Semana
Corcora
Rainha ei

Os amores de Corcoran em "Qüe
Rei sou eu?" não podiam ser mais au
tagõnicos: a sensual cigana Loulou
Lion e a temperamental Rainha Va-
lentine ganham alternadamente seus
carinhos. Se o coração do rebelde pen-
de para a dona da taberna, os favores
do bobo da corte têm a Rainha como
alvo. E os conflitos nascem daí, levan
do Stênio Garcia, ítala Nandi e Tereza
Rachel a cenas ora divertidas, ora
dramáticas.

Nos capítulos em gravação, aliás, a
disputa por Corcoran chega ao auge e,
como à Rainha cabe o poder, é Loulou
quem sai perdendo. Após violento
acesso de ciúmes da cigana, Valentine
não hesita: manda o chefe da guarda,
Balesteros (José Carlos Sanches), fe-
char a taberna e trazer Loulou à sua
presença. A conversa entre as duas é
recheada de desafios, o bobo entra no
momento da discussão e, ainda mais
enraivecida, porque Loulou não abai-
xa a cabeça, a Rainha ordena que a
tranquem na masmorra, para lá en-
contrar uma morte lenta.

O confronto ocorre no capítulo 82,
mas Loulou, trancafiada na masmor-
ra, não se deixa abater e até transfor-
ma o local em palco, quando dança
para oito soldados inebriados, isto jáno capítulo 85. "Loulou é muito ener-
gética. Para ela, nunca está tudo per-dido", avalia ítala Nandi. Já para Te-
reza Rachel, a Rainha pode ser tirana
mas não é radical. Assim, tudo volta-

entre a'gana

Sofrendo o assédio da despótica Rainha Valentine, mas amando a sensual cigana Loulou Lion, Corcoran não sabe o que fazer
rá as boas, com Loulou sendo liberta-
da depois que Valentine sofre assédios
incessantes até mesmo de seus conse-
lheiros, que não se conformam com o
fechamento da taberna, local de diver-
são de Avilan. Um por um, eles inter-
cedem por Loulou, esgotando a pa-ciência da Rainha e, apesar da torcida
contra, feita por representantes da
moralidade e dos bons costumes, queaplaudem a ordem real, Valentine vol-

ta atras e liberta a cigana, embora
prometendo uma cruel vingança para
qualquer dia.

Quanto a Loulou, ela também semorde de ciúmes de Corcoran porsuas noitadas nos aposentos reais.
Além de querer acabar com Valenti-
ne, ela dá as costas ao amante, porque
quer um homem só seu. E o pobrebobo é quem mais pena nessa histó-
na, segundo Stênio Garcia:

quei
— O amor de Corcoran é mesmo

Loulou mas ele não tem como fugir da
Rainha, quê volta e meia está a lhe
exigir favores-, mostrando-se cada vez
mais possessiva. Este triângulo tão
estranho ainda vai trazer muita dor
de cabeça para o meu personagem
porque, entre duas mulheres tão for-
tes, não acredito que não seja ele queva ser o mais massacrado.

Com o final de "Vida
nova", Paulo José muda
de ares: vai passar dois
meses em Cuba, onde da-
rá aulas de cinema.

Também do elenco de"Vida nova", Aída Leiner
estará no filme "Minas, Te-
xas", sob a.direção de Car-
los Alberto Prates. Sua per-sohagem é chefe de uma
quadrilha e tem como mar-
ca um inseparável chapéu
de cowboy.

Cássia Kiss esteve visi-
tando os estúdios do Jar-
dim Botânico na terça-
feira, contando para os
colegas de "O salvador da
pátria" sobre as filma-
gens de "Boca de Ouro",
sob a direção de Walter
Avancini, em que contra-
cena com Tarcísio Meira,
entre outros. No dia se-
guinte teria cenas no
Morro de São Carlos.

Carlos Alberto Riccelli
está aprendendo a tocar
clarineta para viver o pro-tagonista da minissérie "A,
E, I, D... Urca", que Começa
a ser gravada nos próximosdias, sob a direção de Denis
Carvalho.

A parte jornalística do
programa "Juba & Lula"
foi entregue a Luís Car-
los Maciel e Roberto Ber-
liner, que já estão fazen-

Riccelli: lições de música Paulo José: aulas em Cuba
do contato com
federações esportivas e
órgãos de proteção à na-
tureza para produzir re-
portagens. O programa,
que será diário, tem es-
tréia prevista para o fi-
nal do mês.
• Além de Milton Gonçal-
ves, Rodolfo Bottino é outro
ator brasileiro confirmado

no elenco do filme "Orquí-
dea selvagem", que está
sendo rodado na Bahia e
tem Mickey Rourke e Jac-
queline Bisset nos princi-
pais papéis.• O diretor Wolf Maia
está convocando para tes-
tes — amanhã, ao meio-
dia, no Teatro Tereza Ra-
chel — atores, bailarinos

O 

amor de Juliette (Cláudia Abreu) e Lu-
cien Helin (Tato Gabus Mendes) em "Que
Rei sou eu?" está mais próximo de se

realizar: através da própria Juliette, ele desço-
bre que não é o Príncipe herdeiro e, embora
continue representando este papel, começa a
olhar a irmã com novos olhos, aceitando até seu
convite para passar um fim de semana em
Chantilly, para terror de Ravengar (Antônio
Abujamra), seu tutor. "Isolados no campo, tudo
pode acontecer, principalmente se depender de
minha ousada personagem", garante Cláudia.

e cantores, de preferên-
cia negros, que estejam
interessados em partici-
par do musical "A loja
dos horrores". A estréia
deverá ser em julho.

"Por falta de roupa no-
va, passei o ferro na ve-
lha", comédia de Abílio
Fernandes, com direção de
Paulo Afonso de Lima, é o
espetáculo que estréia
quinta-feira, no Teatro da
Praia. No elenco, Benvjndo
Siqueira, Monique Lafond— também assistente de di-
reção —, Wanda Lacerda e
a participação especial de
Henriqueta Brieba.

Aracy Cardoso, Car-
mem Filgueira e Cristina
Mullins entre as atrizes
que estão se destacando
no curso de sapateado
promovido pelo Sindicato
dos Artistas e Técnicos.
O "A rainha do lar",-peça
de Ary Fontoura,'estréia
dia 20, no Teatro Santa Ce-
cília, em Petrópolis, com di-
reção de Oswaldo Loureiro.
No elenco estão Elizângela,
José Augusto Branco, Elcio
Romar e Tânia Loureiro.

Descontos de 50% paraestudantes e maiores de*60 anos é a promoção da
peça "O nosso marido",
com Cláudio Cavalcanti e
Aríete Salles.
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Na 

sexta-feira, Marcos Paulo gravou suas últi-
mas cenas para "O salvador da pátria", quevão ao ar dia 15, no capítulo 110. Mas isto não
¦significa .férias para o ator: "Já estou apren-
dendo dança de gafieira para participar da

minissérie "A, E, I, O ..Urca", que começará a ser gravadanos próximos dias", conta. Na despedida de seu pèrs"òna-
gem, o ator teve* seu grande momento quando Paulo
descobre uma paixão alucinada por Alice (Susy Rego).
Após receber a notícia de que seu pai, que mora no exte-
rior, está muito doente, ele vai à comemoração do casa-
mento de Severo (Francisco Cuoco) e Bárbara (Lúcia Ve-
ríssimo) arrasado, com a barba por fazer e usando um
jeans surrado: "Quando seu olhar se cruza com o de Alice,
há um frisson e os dois, magnetizados, dançam frenética-
mente, o que deixa o namorado dela, Marco Antônio (LuísMaçãs), tão enfurecido que eles chegam a brigar em plenafesta." O problema é que. depois das cenas de amor com
Alice, que enfim encontra o homem de seus sonhos há
tanto tempo esperado, Paulo vai embora sem avisar, dei-
xando-a completamente apaixonada e sonhando com a sua
volta, que não está prevista para acontecer.
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A 

notícia sur-
preendeu até o
elenco da novela,
mas Sassá Mute-ma e Gilda Pompeu sãomarido e mulher desdeterça-feira, quando foi

gravada a festa do casa-mento para ir ao ar nocapítulo 115 de "O salva-dor da pátria". Abando-nados por aqueles queamam, o Prefeito de Tan-
gará e a bem-sucedida
empresária decidem setornar mais poderosos,unindo suas forças.

Fotos de Irlnou

Bárbara acabou vencendo a poderosa Gilda na d^pulaT^o^TdTie^

Gilda e Sassá. Uma
união surpreendente

MARA BERNARDES

Pelos capítulos que estão noar, não se pode sequer imagi-nar que Sassá Mutema e.Gil-da Pompeu vão chegar rápida-mente ao casamento. Mas esta
grande notícia, que surpreendeuo elenco de "0 salvador da pá-tna" nos últimos dias e entu-siasmou Lima Duarte e SuzanaVieira pelas novas possibilida-des de interpretação, prometemexer também com o público jáacostumado a ver Gilda superca-rente por ter perdido Severo
(Francisco Cuoco) e Sassá incon-tido de paixão pela professori-nha Clotilde (Maitê Proença)Pois é justamente a perda domarido e de um aparente casa-mento perfeito e o sonho desfeitode realizar um grande amor queleva a dupla a se unir e, em pou-quíssimo tempo, oferecer umafesta para a sociedade de Tanga-rá, em que o motivo do brinde éo imprevisto casamento. "É aunião do poder e da glória", Su-zana dizia para Lima, brincalho-na, nos intervalos das gravações,terça-feira.

A mudança de rumo na vi-da dos dois personagens é de-terminada pelo abandono e a so-hdão. Tanto Sassá como Gildasentem-se muito sós, reconhe-cem seus intérpretes. Afinal, aessas alturas, Severo e Bárbara
(Lúcia Veríssimo) já estão casa-dos, após uma grande comemo-ração, e Clotilde se ajusta com omarido Ricardo (Gracindo Jú-mor), a espera do novo filho De-sencantado, depois de descobrir
que Clotilde está grávida, Sassáaceita o assédio de Gilda, quequer ao seu lado alguém tãoprestigiado quanto o Deputado
que a deixou. Seu alvo torna-se o

novo Prefeito de Tangará e,quando Severo lhe pergunta por-que escolheu um bronco comoSassá, ela responde com pala-vras bem irônicas: "Se há 25anos já lapidei um matuto, va-le a pena começar tudo outravez..." Assim, Gilda coloca Sassáe Severo no mesmo nível, dei-xando a impressão de que, com onovo marido, poderá repetir arelação que marcou seu casa-mento anterior.
Muita coisa está por vir pa-ra a dupla, mesmo antes do ca-samento, o que está levando Li-ma Duarte e Suzana Vieira acontracenar com mais freqüên-cia. "Parecemos personagens doseriado "Dallas" nesta fase"brincou Lima, quando, vestindosmoking, se preparava para en-carnar Sassá e ser o acompa-nhante de Gilda na festa de casa-mento de Severo e Bárbara, parao capitulo 110, provocando co-mentarios entre os demais per-sonagens por essa primeira apa-nçao do casal em público. Pelasinopse da novela, o ator já sa-bia que deveria haver um envol-vimento entre os dois, enquantocom Clotilde, acredita ele, Sassátem poucas chances:— Ela deve ficar como alguéminacessível, que ele ama demaismas nunca consegue tocar.Nem o primeiro beijo chegou aacontecer entre Sassa e sua pro-fessorinha, e provavelmente nãoacontecerá, a não ser que o au-tor Lauro César Muniz se como-va com os apelos do público eprovoque uma reviravolta no fi-nal da novela. Mas isso estámais difícil do que nunca. Afi-nal, Sassá começa a se corrom-

per: e o gostinho do poder que oleva para o lado de Gilda. "Nin-
guem mais nos segura agora"avaliava Lima com Suzana, quê

disse não se surpreender comnada que sua personagem inven-te de fazer:
— Gilda é muito imprevisível,esta sempre bolando algum pia-no para pôr em ação. Pode pegaros outros desprevenidos, masnao a mim. Mesmo assim, estouachando emocionante interpre-tar esta sua nova fase.
Só depois de muito chorar porSevero é que Gilda dá a voltapor cima e começa a se interes-sar por Sassá, que assume umapersonalidade mais fria ao acharque Clotilde o enganou por de-morar demais para lhe falar dagravidez.. "Um filho, tudo bemMas por que ele não pode sermeu?", indaga, aflito. A falta deresposta o torna até cruel e éprincipalmente na política queSassá começa a mudar, dispen-sando antigos aliados, como Nilo(Flávio Migliaccio) e Seu Quin-zote (Mário Lago), e passando asofrer influência direta de Gildaque, durante um jantar, dá ôbote decisivo. Sassá ~

do com a possibilicasamento e er"vez de Clotilde
fazer cobranças,
ouvindo de-
le simples-
mente: "Eu
estou cansa-
do de ficar '
sozinho."
Mas a noite
de núpcias
não prenun-cia um mar
de rosas para cnovo casal, pelotrário. A solida
nuará presenteSassá e Gilda, qufarçá-la através umuita teima, muita teima
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E Sassá Mutema perdeu sua Clotilde para Ricardo e o filho que o casal espera

NO 'ENFIM SOS', É CADA UM PARA O SEU LADO
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Também com Marlene (Tássia Camargo) Sassá era "marido de fachada"

Casamento de aparências

•»> '"-

Duas cenas rápidas e Sassá Mu-
tema já está casado com Gilda Pom-
peu, nas salas da fazenda Ouro Ver-
de, diante de seletos convidados,
entre os quais Severo e Bárbara.
É o marido quem laz o anúncio da
união, dizendo, um tanto envergo-
nhado:

— Meus amigos, um momentinho,
por favor. Depois vocês continuam
comendo e bebendo tudo a que tem
direito. Eu só queria aproveitar e di-
zer para todos que eu e a Gilda, a
partir de hoje... a gente está se ca-
sando. Não tem papel passado ain-
da, por causa da lei. Mas isso não
faz muita diferença. Nós vamos mo-
rar juntos...

Os filhos da noiva, Sérgio (Mauri-
cio Mattar) e Rafaela (Narjara Tu-
retta) não estão presentes. A noti-
cia os atingiu como uma bomba.
Eles relutam em aceitar a união, da
mesma forma que Clotilde e Severo.
Mas nada a invalida ou a torna me-
nos festejada. Os noivos, vestidos
de gala partva ocasião especial, ex-
travasam uma alegria que depois,
no "enfim sós", se desfaz.

Lima Duarte e Suzana Vieira gra-
varam as cenas seguintes á da festa
no mesmo dia e tiveram que mudar
de expressão várias vezes. Primeiro
quando, na penumbra, ainda vesti-
dos elegantemente, os dois brindam
o enlace com champanhe. Gilda diz
que está multo feliz e Sassá pergun-

ta o que deve fazer: ir embora ou
ficar ali? A Gildã é uma promessa,
que depois se desfaz:

Agora é a nossa noite de núp-
cias. Tem muita gente morrendo de
invaja de nós dois.

A cena é cortada para mostrar,
em suas casas, Clotilde preocupada,
ao lado de Ricardo, e Severo pensa-
tivo, junto de Bárbara. Volta o diáio-
go entre o casal e Sassá escolhe o
antigo quarto de Severo para ocu-
par. Gilda então lhe revela que ela e
Severo sempre tiveram quartos se-
parados, porque não sabe dormir ao
lado de ninguém. E Sassá entende o
que será a relação dos dois:

Nosso casamento é um casa-
mento de fachada, como meu casa-
mento com a Marlene. Sou marido
da porta para fora, aqui dentro não
sou seu marido. Já entendi. Vou
continuar sendo o marido virgem...

Gilda lhe diz que é um começo,
que depois a situação pode mudar.
Mas, em compensação, lhe assegu-
ra que ele vai ser um homem de
muito poder, o que alegra Sassá:

Poder é bom, .multo bom...
De camisola, sozinha no quarto,

Gilda se sente amarga. Sassá, ves-
tindo um pijama de sedd, aparenta
estar abatido. Ela dorme encolhida,
eie, atravessado na cama, com a ca-
beca enterrada no travesse»¦¦•.. E as-
sim transcorre a excitante lua-
mel do importante casal.

... -y.- -_ -, a ..¦Jn^Lrr-.-zs
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08:45

iSlULTURA Canal 2
ADURTURA — C/música 16:00 DEBATE CULTURA — Reapro-
TEI GCURSO 2» GRAU - Inglês. sontação
MISSA AD VIVO 18:00 SOM HO TUCUPI - Mini Paulo -
PALAVRAS DE VIDA raapresenlacrVj TVC PA
CONQUISTA DA TERRA 18:50 JOHNAL VISUAL
ARRUMAÇÃO 19:00 JORNAL DE DOMINGO
FUÍEBÜL VT COMPLETO -• Tuna x 20:00 ESPORTE DOIS — TVC PA
S.wta llo.u - TVC PA 22:oo VITORIA - RTC SP
STAD1UM 23:00 ESPORTE VISÃO
BALEIA VERDE 01:00 ENCERRAMENTO

TV&UAJARÃ Canal 4

O 

conjunto tecnopop inglês Sigue Si-
gue Sputnik, que veio ao Brasil para
várias apresentações, mostra alguns

de seus sucessos hoje, com exclusividade,
no programa "Domingão do Faustão"

06:50 SANTA MISSA EM SEU LAR
07:45 GLOBO RURAL

Um agrônomo e um grupo de
agricultores do Paraná melho-
ram ainda mais as técnicas do
plantio direto. ' Um novo, sim-
pies e eficaz teste para detectar
o raquitismo nas mudas de ca-
na. ' A criação de trutas em tan-
quês çirculares.

08:45 SOM BRASIL
Lima Duarte recebe: Pena Bran-
ca e Xavantinho ("Cio da terra"),
Ná Ozetti e Toninho Ferragutti
("Vingança"), Almir Satter
("Rasta bonito"), Tomi e Gib
("Lamento Pantaneiro"), João
Mineiro e Marciano ("Ainda on-
tem chorei de saudades"), Lula
Barbosa e Maria Eugênia ("Mais
um") e Valdeck e Sauba (nume-
ros folclóricos nordestinos)

09:45 A PALAVRA É SUA
10:30 GRANDE PRÊMIO DE MÔNACO

DE FÓRMULA 1
Ao vivo. Direto de Mônaco

12:45 ALF
Somos uma família

13:09 TEMPERATURA MÁXIMA
Rocky III

15:30 DOMINGÃO DO FAUSTÃO
O "Caminhão do Faustão" em
Curitiba, sob o comando de Ré-
gina Duarte. ' Eva Wllma partici-
pa do "Pegadinha", em São
Paulo. ' Stênio Garcia e Tere-
sa Rachel estão no "Astro 

por
um dia", com cenas da novela
"Que rei sou eu?"

19:00 OS TRAPALHÕES
Super Heróis è o tema do pro-
grama. ' As confusões criadas
pelos 

"Trapalhões", no hall de
um luxuoso hotel, despertam a

ira do temivel Hulk. Participa-
ções de Sandra Bréa e Paulo Fi-
gueiredo. 

' O seqüestro de um
político coloca os Super Heróis
Trapalhões em ação. Participa-
ções de Marcos Palmeira, Jorge
Cherques, Isaac Bardavid, Aldo
Delano e Tião Macalé." Batman,
Super Homem e Fantasma se
unem para fundar o Sindicato
dos Super Heróis, com a colabo-
ração de Lothar, Homem Ara-
nha, Homem Borracha, Mandra-
ke e He-Man. ' Um grande
prêmio na Loto pode acabar com
a aliança entre os Super-Heróis.
' Rosemary canta "Me ajude íi
te esquecer"

20:00 FANTÁSTICO
O sonho ou o pesadelo da casa
própria no Brasil. As exigências,
a entrada, as prestações, os ju-
ros, o limite de comprometimen-
to do salário. O que ê feito em
outros países para financiar es-
sa compra. ' Fagner comemora
um milhão de discos vendidos,
cantando "Canteiros". * Mais um
grande momento do maior ilu-
sionista do mundo, Davld Coo-
perfield.

22:10 ESPORTE ESPETACULAR
Bastidores do Grande Prêmio de
Mônaco de Fórmula 1 e entrevis-
tas com os vencedores. ' Mais
uma etapa do mundial de moto-
ciclismo. ' Os gols dos prin-
cipais torneios europeus e dos
campeonatos regionais brasilei-
ros

23:15 O HOMEM DA MÁFIA
Guerrinhas sujas

00:00. CORUJA NACIONAL
Xica da Silva

06:35 PADRÃO GUAJARÁ - A cores 20:00 CINEMAX--"Amor Tom Sou
07:00 PARE E PENSE Preço"
07:30 SANTA MISSA — Religioso 22.-00 CARA A CARA
08:30 BOAS NOVAS NO UR 23:00 ESPECIAL - "Brasil o Pafs da Es-

Evangélico perança ll/A Crença e a Matéria
09:00 NISTO CREMOS — As Revelações 00:00 CRÍTICA E AUTOCRÍTICA

do Apocalipse 01:00 ENCERRAMENTO DA PRO-
10:00 SHOW DO ESPORTE GRAMAÇÃO

T¥SBT Canal 5
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07:00 COLOR BARS - C/música 11:10 PROGRAMA SÍLVIO SANTOS -
07:39 ABERTURA Passa ou Repassa, TV Animal, Qual
07:40 EDUCATIVO — Mãos Mágicas <S a Música, Tudo por Dinheiro, Ci-
07:55 CLUBE IRMÃO CAMINHONEIRO dade x Cidade, Porta da Esperança

SHELL e Show de Calouros
08:10 BOOMER — O Detetive 22.-00 SESSÃO DAS DEZ — O Caçador
08:40 CINEDISNEY - Minho Cidado do Espaço
09:40 ESQUADRÃO CLASSE A — Uma 23:55 PRIMEIRA FILA - Fórmula Um

Sombra do Passado OOflO SESSÃO DAS DEZ - O Caçador
10:40 DUCKTALES do Espoço - reprise

RBA
06:00 TV EDUCATIVA «KM) COPA RIO - América x Americano
07:00 MANCHETE RURAL 18:3o COPA RIO - Flamengo x Botafogo
08:00 HOMENS E LIVROS 20:30 PROGRAMA DE DOMINGO
08:30 JORNAL DO PROFESSOR 22:15 SHOW DE GOLS
09:00 SINFONIA DA NATUREZA 22i30 JORNAL DA MANCHETE - Edição
09:30 ESTAÇÃO CIÊNCIA Je Domingo
10:00 TAÇA BRASIL DE FUTEBOL DE

SALÃO 23:00 GRID DE LARGADA
12.-00 ESPORTE E AÇÃO 23:05 ESPECIAL — "Beth Carvalho"
13:00 ESPORTE 89 00:05 TOQUE DE BOLA
15*0 SMTTH AND JONES - "A Volta do 01-00 HILL STREET BLUES - "Prontos

Vale do Diabo" Para Matar"

Canal 13

TV TAPAJÓS Canal 4
Santarém

06:50 SANTA MISSA EM SEU LAR 15:30 DOMINGÃO DO FAUSTÃO
07:45 GLOBO RURAL 19:00 OS TRAPALHÕES
08:45 SOM BRASIL 20:00 FANTÁSTICO
09:45 FESTIVAL DE DESENHOS - Loc 22:10 ESPORTE ESPETACULAR
10:30 GRANDE PRÊMIO DE MÔNACO 23:15 O HOMEM DA MÁFIA - Guerri-

DE FÓRMULA 1 - Ao vivo nhas Sujas
12:45 ALF — Somos uma Famflia 00:00. CORUJA NACIONAL - Xica da
134)5 TEMPERATURA MÁXIMA-Rocky Sirva

A 'guerra' de Sílvio
"A Rede Globo está de

parabéns pela reprise, à
tarde, de "Guerra dos se-
xos", uma das melhores no-
velas de Sílvio de Abreu."
Flávia Maron — RJ.

"Achamos extraordiná-
ria a volta do "TV Pirata".
O elenco está cada vez mais
harmonioso, fazendo do
programa um grande suces-
so, e queríamos destacar as
fantásticas atuações de
Cláudia Raia, Regina Case,
Luís Fernando Guimarães,

Louise Cardoso e do novo
pirata Pedro Paulo Rangel,"
que está ótimo." Mônica
Piza e Rosângela S. Qui-
tério — RJ.
• "Quero parabenizar a
atriz Maitè Proença por sua
atuação na novela "O sal-
vador da pátria". Além de
ser uma mulher belíssima,
ela é também uma atriz ta-
lentosa." Allan de Souza e
Cristiane SantAnna de
Almeida — BA.

"A. ,k.' ¦¦*¦• K'**^*^* !l~' ¦
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Tarcísio Meira: 'Boca de ouro'

Tim Maia, o
rei do funk,

nos Trapalhões
Tim Maia será um dos con-
vidados de Didi, Dedé, Mus-
sum e Zacarias. Acompanha-
do de sua banda Vitória
Regia, o rei do funk faz uma
apresentação no quartel do
quarteto trapalhão, interpre-
tando a música "Ar puro".

VÍDEO SHOW — Algu-,
mas das cenas do filme "Bo-
ca de ouro", protagonizado
por Tarcísio Meira e Cás-
sia Kiss, dirigido por Walter
Avancini, que tem locações
no Morro de São Carlos, se-
rão mostradas no programa
apresentado por Miguel Fa-
labella. Também está previs-
to um trabalho sobre os du-
bladores de filmes.

CAPITÃES DA AREIA
— Miriam Pires, Isolda Crês-
ta, Thelma Reston, Geraldo
Del Rey, Tamara Taxman,
Thais Portinho e Leandro de
Souza, o garotinho baiano
escolhido para viver Pedro
Bala, são alguns dos atores
que.estão seguindo para Sal-
vadòr, nas primeiras grava-
ções da minissérie da Ban-
deirantes, que será dirigida
por Walter Lima Jr.

AFRICAN POP — Será
de 5 a 9 de junho, às 22h30m,'
a exibição, pela Manchete,
deste especial focalizando a
música atual da África que
vem contagiando toda a Eu-
ropa, resultando num suces-
so das vendagens de discos e
nos primeiros lugares da pa-
rada.

A, E, I, O...Urca — Ainda
em fase de produção, a pró-
xima minissérie da Globo,
escrita por Doe Comparato e
Antônio Calmon, já começa
a movimentar seu elenco.
Carlos Alberto Riccelli e
Marcos Paulo estão apren-
dendo a dançar com uma
exímia dançarina de gafiei-
ra, enquanto o músico Jua-
rez ensina Carlos Aberto
Riccelli a tocar clarinete
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TV LIBERAL TV CULTURA
Rocky III

("Rocky III")
(13 horas, em cores) Produção americana de
1982. Direção: Sylvester Stallone. Elenco:
Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young,
Carl Weathers, Burgess Meredith, Tony
Burton, Mr. T. Hulk Hogan, Ian Fried, Al
Silvani, Wally Taylor.

A glória, efetivamente, subiu à cabeça de
Rocky Balboa, cria dos cortiços da Filadélfia, ai-
ma encarnada dos perdedores e desiludidos
que, uma dia, ousou conquistar o título mun-
dial dos pesos pesados à custa de seu espírito
altaneiro e sua nobre obstinação. Quando o fil-
me começa, ele vive deslumbrado com o suces-
so que o tornou milionário e se dedica à expio-
ração comercial da própria imagem. Resultado:
sem contar com o apoio de seu treinador Mie-
key (Meredith), que está desgostoso com os ru-
mos discutíveis de sua carreira e acaba sofren-
do um ataque cardíaco fatal, Rocky irá amargar
humilhante revés frente a seu novo desafiante,
um negro gigantesco e fanfarrão, Clubber Lang
(Mr. T). Nem tudo, porém, estará perdido, pois
Rocky ainda dispõe da mulher, a boa conselhei-
ra Adrian (Shire), e tenterá uma revanche sob o
acurado adestramento do ex-campeão que ele
mesmo destronou, Apollo Creed (Weathers).
Depois dos três Oscar e os 56,6 milhões de dóla-
res arrebanhados no mercado americano por
seu "Rocky, um lutador" em 1976, Sylvester
Stallone apostou nessa lição de otimismo e con-
fiança nas virtudes da fé e da pujança do ho-
mem comum. Em 1979, contra-atacou com"Rocky II — A revanche", que lhe rendeu 42
milhões de dólares. Com "Rocky III", levou
mais 66 milhões. E em 1985 bateu seu pró-
prio recorde, conquistando nas bilheterias 76
milhões de dólares com "Rocky IV". Sem duvi-
das: calou fundo na alma americana a odisséia
de seu herói com corpo de Frankenstein e cora-
ção de ouro, um colosso de bons sentimentos
movido por inabalável credo religioso, espécie
de Billy Graham de punhos de aço. Mais um
produto da usina de sonhos de Hollywood, a
demonstrar que — pelo edificante exemplo mo-
ral de Rocky Balboa — pureza de coração e
genuína devoção a uma causa podem mover
montanhas na América de oportunidades iguais
para todos. Mais ou menos idêntica mensagem
veiculavam as velhas comédias de Frank Ca-
pra, que enalteciam o valor da sinceridade e do
altruísmo como munições contra a avareza e a
oligarquia dos tempos da Depressão. Reprise.

A canção da eternidade
("Der Plingslausllug")

(21 horas, em cores; ÍKI minutos) Produ- mães dos anos 20 e 30.
ção alemã de 19711. Direção: Michael
Günther. Elenco: Elisuhetli Bergnei
Martin Held, Brigilte
Seippel, Caby Gasser,
Simone Retnel G« i
Czarslii. Um - •'¦
Ptok.
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Comediu não exibida nos cinen brasi-
leiros. marcou a despedida das leias iu o
retorno à Alemanha após três décadas) da
veterana Elisabeth llcrgner (1898—1986)1
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TV GUAJARÁ

Zezé Motla e Walmor Chagas: influência e vingança

Xica da Silva
(0 hora, em cores) Produção brasileira de 1976. Direção: Caca
Diegues. Elenco: Zezé Morta, Walmor Chagas, Elke Maravi-
lha, Altair Lima, Stepan Nercessian, Rodolfo Arena, José
Wilker, Marcus Vinícius, José Felicio dos Santos, Dará Kocy.

Drama histórico rodado em Diamantina. Na segunda metade do
século XVIII, o português João Fernandes de Oliveira (Chagas),
contratador de diamantes, chega ao Arraial do Tijuco, em Minas
Gerais. Interessa-se profundamente pela escrava Xica da Silva (Mot-
ta), toma-a a seu serviço e lhe dá a carta de alforria. A influência de
Xica sobre João Fernandes cresce rapidamente e ela passa a dominar
não apenas sua vida como também a política, a moda e a economia
da região. Presenteada com um palácio, um lago artificial e uma
galera, Xica se vinga das humilhações sofridas, pune seus inimigos e-
protege escravos foragidos. Farsa histórica, miuficadora, musical e
antropofágica, essa popular crônica do Brasil colonial ganhou quatro
prêmios Coruja de Ouro da Embrafüme em 1976 (melhores atriz,
atriz coadjuvante — Elke Maravilha —, fotografia e cenografia), três
prêmios Air France (melhores filme, direção e atriz) e dois prêmios
Governador do Estado de São Paulo em 1977 (melhor atriz e melhor
montagem). Música de Roberto Menescal e Jorge Ben. Reprise.

Amor tem seu preço
("Lovesick")

(20 horas, em cores) Produção americana de
1982. Direção: Marshall Brickman. Elen-
co: Dudley Moore, Elizabeth McGovern,
Alec Guiness, Christine Baranski, Gene
SaKs õí ne
Saks! Renée Taylor, Kent Brodhurst, Wal-
lace Shawn, John Huston, Alan King, Ron
Silver.

Comédia romântica, segundo filme dirigido
por Brickman, que foi co-roteirista de três
trabalhos de Woody Alien ("O dorminhoco","Noivo neurótico, noiva nervosa" e "Manhat-
tan"). Em Nova York, após a morte de um
colega, o psiquiatra Dr. Saul Benjamin (Moo-
re) herda uma de suas pacientes, a jovem
Chloe Alien (McGovern), autora de peças tea-
trais. Embora seja casado e qualquer envolvi-
mento amoroso com uma paciente atente con-
tra a ética profissional, Saul apaixona-se por
Chloe — um exemplo de de contra-transferèn-
cia, na terminologia freudiana. O espírito de
Sigmund Freud (Guiness) se materializa para
dar alguns conselhos a Saul, cuja obsessão
por Chloe o leva a situações constrangedoras
e ao risco de ter cassada sua licença para
clinicar. Em pequenos papéis, os cineastas
John Huston (1906-1987), como o médico
Larry Geller, e Gene Saks, como um paciente
com tendências suicidas. Inédito.

Assassinato
por decreto

("Muder by decree")
(1 hora, em cores; 123 minutos) Produ-
ção canadense-inglesa de 1978. Di-
reção: Bob Clark. Elenco: Christo-
pher Plummer, James Mason,
David Hemmings, Susan Clark, An-
thony Quayle, John Gielgud, Frank
Finlay, Donald Sutherland, Gene-
viève Bujold, Chris Wiggins.

Policial movimentando o detetive
Sherlock Holmes e o Dr. Watson, per-
sonagens criados por Conan Doyle.
Em Londres, Sherlock (Plummer) e
Watson (James Mason, 1909-1984)
contatam um médium a respeito de
um homicídio e vêm a saber que i.
morto pretendia recorrer a Holmes pa
ra evitar uma série de assassinatos úi
prostitutas. Na investigação, repleta di
enigmas, Sherlock se envolve com
Mary Kelly (Clark), que parece guar-
dar o segredo do mistério, a amiga des-
ta Annie Crook (Bujold), internada
num asilo, o Inspetor Foxborougl:
(Hemmings) e algumas personalidade^
do governo vitoriano. Reprise.

I PARABÉNS!
PETELEvOi

1960198V
20 ANOS, de uma Educação

com sabedoria, respeito, liberdade
e amor.

Do Pré-escolar a 4? série
do 1? grau.

«b pfi>32)3^

Trav. Rui Barbosa, 882 - Fone: 223-0940 ;§¦

VAI ACONTECER
— SIMONE ESPECIAL

Os melhores momentos do
show "Sedução", que,a cantora
Simone realizou no' final de
abril, no Palace, em São Paulo,
mais algumas gravações com
Milton Nascimento, estão nesta
terça em "Simone especial", que
a Rede Globo apresenta a partir
das 21h30m, num roteiro que
traz alguns temas como amor,
separação e sedução, com dire-
ção geral de Roberto Talma e
produção musical do tecladista
Sérgio Carvalho.

Vestida de branco, Simone
abre o espetáculo cantando"Cais" (Milton Nascimento e Ro-
naldo Bastos), com a participa-
ção de Milton Nascimento. Em
seguida, é a vez das canções"Yolanda" (Pablo Milanês e Chi-
co Buarque) e "Separação" (José
Augusto e Paulo Sérgio Valle).
No bloco seguinte, em homena-
gem ao cantor e compositor Ca-
zuza, vem "Codinome beija-flor"
(Reinaldo Árias, Cazuza e Eze-

'SEDUÇÃO'
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Simone e Milton Nascimento, juntos num especial de amor e sedução

quiel Neves), "O tempo não pa-
ra" (Cazuza e Arnaldo Brandão)
— quando ela toca guitarra — e"Blues da Piedade" (Frejat e Ca-
zuza).

Mais uma vez ao-lado de Mil-
ton Nascimento, Simone canta"Eu sei que vou te amar" (Tom
Jobim e Vinícius de Moraes), se-

guida de "E" (Gonzaguinha) e,
finalizando, recebe uma parte da
bateria da Escola de Samba Ca-
prichosos de Pilares, que a
acompanha nos sambas-enredo"O amanhã" (João Sérgio) e"Disputa do poder" (Almir
Araújo, Marquinhos Les^ja, Hér-
cules Corrêa e Balinha).



Além 

de mostrar as relações entre
negros e brancos 18 anos antes da
Abolição, a autora Regina Braga,
que escreveu a novela com a cola-
boração de Sérgio Marques, am-
plia este horizonte em diversas di-
reções, com os conflitos interiores

nascidos do pacto entre pai e filho, que acabam
levando a reações externas, estabelecendo um ver-
dadeiro caos na sociedade em que Queiroz vive:

Este homem poderoso, da elite branca, ri-
co. Juiz da comarca, politicamente conservador e
antiabolicionista, vai fazer uma viagem através do
seu interior, daquilo que acha feio, horrível e infe-
rior, para poder ir em direção do cumprimento da
promessa que fez ao filho — e que no fundo é a
descoberta do outro. O personagem, então, vira o
belo e a fera. O folhetim se dá exatamente em cima
disso. O que se acha muito belo, na verdade, con.-
tém em si toda a feiúra que projeta no outro. E
uma cisão absoluta na personalidade de Queiroz
Antunes. Em nome do amor, ele se volta con-
tra si próprio para resgatar todos os seus valores.
E também um pacto dele consigo mesmo.

A decisão de levar este pacto adiante se torna
ainda mais penosa por ocorrer numa pequena ci-
dade do interior do Rio de Janeiro, nos idos de
1870. Como a grande maioria das comunidades, a
população está dividida entre os conservadores,
remanescentes da aristocracia rural, e profissio-
nais liberais de prestígio, que precisam da mão-de-
obra barata — para não dizer gratuita — e que,
logicamente, não tem a menor intenção de abrir'
mão de seus escravos. Pelo contrário, querem de
qualquer forma manter essa força de trabalho, re-
sistindo á pressão de jovens com ideais abolicio-
nistas, atentos a qualquer passo em falso. Nesse
estágio se encontra a sociedade de Campos dos
Goytacazes. Poucos são os negros livres, mui-
tos são os que fogem para os quilombos próximos.
E foi exatamente ao ajudar um negro, Benedito
(Thiago Justino), a fugir da fazenda de seu pai que
Antônio sofreu o acidente numa armadilha provo-
cada por Da Gama (Luiz Guilherme), o Delegado
da cidade e guardião da ordem. Benedito não con-
seguiu chegar ao quilombo de Loanda e morreu na
emboscada. Antônio resistiu algumas poucas ho-
ras, a tempo de fazer seuipedido ao pai.

Em sua primeira novela — já havia colaborado
na segunda versão de "Selva de pedra" e nas mi-
nisséries "O tempo e o vento" e "Tenda dos Mila-
gres" — Regina coloca muitos dos seus anseios,
das suas preocupações. Com direção de Herval
Rossano, "Pacto de sangue" fala de coisas que
sempre chamaram a atenção da autora:

Sou uma curiosa. Não me restrinjo ao campo .
da ficção e, evidentemente, isto acaba atraindo o
meu olhar, a minha escuta para a História. Sem-
pre mexeu muito com a minha cabeça a forma
como surgem determinadas coisas, como, porexemplo, a nacionalidade. Ou a teoria étnica que
fala das diferenças entre as capacidades intelec-
luais dos povos. E a questão do outro, de que for-
ma o outro é considerado feio pra você. Onde está
o belo, onde está o feio. São teorias racistas, que
permitem a escravidão. Misturei isto a elementos
primordiais em qualquer ficção que interessa às
pessoas, como amor, ódio, vinganças, ressentimen-
tos, inveja, rancores, as emoções e os conflitos em
torno de derterminado tema. Então, "Pacto de san-
gue" é um folhetim rasgado. A paixão pulula em
todas as suas vertentes. Tanto no universo dos
brancos quanto no dos negros. Construí um uni-
verso de negros livres.

É do terreiro de Mãe Quitinha (Ruth de Souza)
que fala a autora. Um espaço sagrado com uma
estadista, mediadora entre essas duas etnias em
conflito. De lá sai Bento (Armando Paiva), o meni-
no negro que Queiroz vai criar. Nesse território
livre, Mãe Quitinha procura encontrar um modo
de conviver com os brancos, sem que a massacrem
ou que seu povo tenha que voltar para a África.
Diz Regina:

Mãe Quitinha mantém as tradições culturais
de seu povo. É o umbigo dessa miscigenação, dessa
junção de raças que vai dar na população majori-
tariamente mestiça de hoje. No espaço sagrado de
seu terreiro é onde há o encontro entre o branco e
o negro e a alquimia dos melhores valores desses
dois povos, dessas duas culturas — o que deveria
ter ocorrido realmente, a unificação das duas ra-
ças em uma só, com noção dos seus direitos. Esse é
um plano do ideal, que não ocorreu de verdade,
infelizmente. E Mãe Quitinha, a grande mãe e
mentora', que proporciona a seres humanos escra-
yiz s e marginalizados um chão ideológico, por-
qu insere em uma cultura e um céu metafísico
que us ralocam dentro de uma mitologia.
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Fernando (Raul Gazolla): um revolucionário
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Mãe Quitinha (Ruth de Souza): vidente Miguel (Jayme Periard): causa abolicionista Oju (Marcus Vinicus): filho de Ossaim

Um pouco de cada personagem
Queiroz Antunes (Carlos

Vereza) — Juiz e dono de
escravos, pai de Antônio e
Isabel. Homem íntegro,
membro do Partido Conser-
vador, a quem a morte do
filho causa profunda crise,
levando-o a adotar um meni-
no negro e a amar a aboli-
cionista Aimée.

Aimée Lovato (Carla Ca-
muratti) — Professora idea-
lista, responsável pela tutela
da sobrinha Angélica, teve
como primeiro amor um re-
volucionário, Fernando.

Violante (Esther Góes)
— Irmã da falecida mulher
de Queiroz Antunes, Dulce.
Apaixonada pelo cunhado,,
dedicou-lhe a vida e reivin-
dica tornar-se sua esposa.

Francisco Da Gama —
(Luiz Guilherme) —- Dele-
gado. Criado com rédea cur-
ta pela mãe, Afrosina, é an-
tiabolicionista. Apaixonado
por Francisca Matoso, estre-
Ia do cabaré Eldorado.

Demetrius Lovato (Ed-
win Luisi) — Irmão de Ai-
mée, médico, dono de farmá-
cia. Tem uma única e
grande paixão, o jogo, e lan-
ça mão de tudo para conse-
guir dinheiro.

Miguel Mendonça (Jay-
me Periard) — Jovem advo-
gado, filho de Abílio e Clara
e irmão de Celeste. Vive an-
gustiada paixão por Ana, ex-
escrava.

Celeste Mendonça (San-
dra Annenberg) — Filha de
Abílio e Clara, irmã de Mi-
guel. Levada à luta abolicio-
nista ao apaixonar-se por
Carlos Albuquerque.

Carlos Albuquerque (Fá-
bio Junqueira) — Jornalis-
ta que defende a causa dos

Violante (Esther Góes): paixão Afrosina (Yara Cortes): temida 4
negros em seu jornal "O
Goytacazes". Na clandestini-
dade, é membro da "Ordem
dos Caifazes", grupo que li-
berta escravos. No amor, os-
cila entre Aimée e Celeste.

Mãe Quitinha (Ruth de
Souza) — Vidente, mantém
um quilombo no qual acolhe
mulheres escravas para que
seus filhos nasçam livres.

Isabel Antunes (Cristi-
na Ache) — Filha de Quei-
rqz Antunes e irmã de Antô-
nio. Seu amor pelo pai é
doentio. Com a morte de Án-
tônio e a filiação de Bento,
enlouquece.
9 Clara Mendonça (Maria
Isabel de Lizandra) — Mu-
lher de Abílio, mãe de Ceies-
te e Miguel, mulher frágil e
misteriosa.
9 Coronel Toti (Othon Bas-
tos) — Filho único de fa-
mília tradicionalmente mili-
tar. Capitão, foi comandante
de um batalhão na Guerra
do Paraguai, dizimado por
erro seu; o que lhe dá enor-
me sentimento de culpa.
9 José Correia (Jonas Mel-

Io) — Profissional do cartea-
do, associa-se a Francisca
Matoso, criando o cabaré El-
dorado.

Bombom (Ricardo Petra-
glia) — Espécie de guru de
Francisca Matoso. Sonha fa-
zer o mesmo sucesso que a
estrela do cabaré Eldorado.

Alfredo Couto (André
Valli) — Professor de mate-
mática do Colégio São José,
apaixonado pela professoraAimée, que o rejeita.

Mercedes Da Gama (Isa-
bela Bicalho) — Sobrinha
de Da Gama.

Pedro Albuquerque (Ri-
cardo Blat) — Diretor do
colégio, irmão de Carlos. Ho-
mem rígido, disciplinado e
culto, é obrigado a tomar
decisões difíceis, como admi-
tir Bento como aluno.

Ana Cafusa (Julciléa
Telles)'— Escrava alforria-
da que volta à cidade com
sede de vingança.

Damião (Haroldo de Oli-
veira) — Livre, filho de pai
alforriado, sua grande ambi-
ção é a abolição.

Luzia (Iléa Ferraz) —
Escrava dos Queiroz Antu-
nes, mãe de Benedito.

Escrava muda (Léa Gar-
cia) — Ajudante de Luzia,
também escrava dos Quei-
roz Antunes.

Padre Viriato (Castro
Gonzaga) — Religioso da ci-
dade.

Bernardino Da Gama
(Chico Tenreiro) — Funcio-
nário público da Alfândega,
traficante de escravos. Sol-
teiro, vive com a irmã mais
velha, Afrosina.

Cão Danado (Milton Ro-
drigues) — Ajudante de Da
Gama, integrante da milí-
cia.

Zé Soldado (Raymundo
de Souza) — Outro ajudante
de Da Gama. Apesar de mili-
ciano, compartilha dos ,
ideais abolicionistas.

Bá (Jacyra Sampaio) —
Escrava alforriada da casa
de Aimée e Lovato, onde'
continuou trabalhando.

Angélica (Cláudia Cepe-
da) — Órfã, sobrinha de Lo-
vato e Aimée, herdeira de
pequena fortuna. Protege
Bento, seu mais novo amigo
do colégio, rejeitado pelos
colegas.
O Baiana (Edyr de Castro)

Ajudante na pensão de
Maria.

Bento (Armando Paiva)
Menino negro adotado

por Queiroz Antunes. Seu
sonho é ser o primeiro juiz
negro do Brasil.
Participações especiais:
Rubens de Falco, Yara Còr-
tes, Sandra Bréa, Zezé Mot-
ta, Sarito Rodrigues, Marcus
Vinícius, Oswaldo Louzada e
Raul Gazolla.
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O Chevrolet Kadett já está fazendo sucesso em Belém
-I — Quando no Autódromo "Nelson Piquet", em Jacarepaguá,
no Rio de Janeiro, no dia 10 de abril último, pilotei um Chevrolet
Kadett 2.0 e no retão daquela pista de corrida engrenei uma se-
gunda, seguida de uma terceira, não tive dúvida de que estava
dirigindo o mais avançado carro já produzido pela indústria au-
tomobilística brasileira.

íL — Mas os paraenses que curtem um bom carro já com o pri-vilégio de conhecerem de perto, fazerem o "test-drive" no sensa-
cional Kadett, porque esse produto Chevrolet, cujo projeto foi de
350 milhões de dólares, já está em Belém.

O — Ontem, Hermógenes Conduru, Nany Souza e Ronaldo Men-
des, respectivamente presidente e, vice-presidentes da Importa-
dora de Ferragens SA, concessionária, da General Motors do
Brasil, vieram convidar O LIBERAL, através da Editoria de Vei-
culos, para observar os primeiro carros Kadett que aquela em-
presa recebeu para exposição aos seus clientes e comercialização.

4 — Venho publicando uma série de reportagens sobre o Che-
ilet Kadett, informando tudo sobre o referido carro, desde o "de-

" até sobre sua mecânica e tecnologia. Os leitores deste
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Ronaldo Mendes mostra ao editor o kadett da importadora (Folo dr. Marco, NasUmemo)

caderno "Automóvel" estão, assim, a par do que é o Chevrolet Ka-dett e ao comprá-lo já saberão o magnífico automóvel que irãodirigir. Na quarta página deste caderno estão outras informações
sobre o Chevrolet Kadett.

O — O Chevrolet Kadett inicialmente está sendo lançado em 3versões: versões GS, SL e SL/E. Todas as versões do Kadett vêmequmadas com câmbio de 5 marchas, similar ao utilizado no Mon-za, de excelente desempenho, sendo que o GS conta com uma trans-missão mais curta, para acentuar sua característica esportivaPara o modelo SL/E é oferecida, como opcional, a transmis-são automática, que traz, como novidade, o emprego de uma em-breagem dentro do conversor de torque, que acionada a partir dos60 km/hora, em terceira marcha, proporciona um melhor rendi-mento e economia de combustível, dando ao motorista a impres-são de estar dirigindo em "quarta marcha".
Por todas essas inovações técnicas e mecânicas, não resta amenor dúvida de que o Kadett se posiciona, atualmente, como oveiculo que incorpora os mais modernos conceitos de engenhariaautomobilística. Daí a razão porque se pode aürmar, com segu-rança, que o Chevrolet Kadetf está antecipando muitos dos avan-

ços tecnológicos que vão predominar na próxima década, a décadade 90.
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Aproveite e veja as excepcionais
facilidades do financiamento do Kadett
que só a Importadora pode fazer.

Aproveite para ver também o incrível
estoque de peças originais GM que a
Importadora tem e a mais completa oficina

Chevrolet que os seus olhos jamais viram.
O Kadett Chevrolet com a retaguarda

Importadora só é Kadett no nome É a mais
alta patente da nova geração de carros.

A Importadora ajuda você a sentar
praça num.

Chevrolet

L2E importadora
DE FERRAGENS S. A.

Roberto Camelier, esquina da Conselheiro Furtado (Praça Amazonas).
Tel.: 241-4644 e 2230333.
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Sobre Motos:

Eis a versão esportiva da Suzuki 750, moto para pista, que provoca uma velocidade final de 245 km/h.
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Aqui tem oficina Eque oficina,

Alinhamento • Mecânica em geralBalanceamento • Funilaria
Regulagem Eletrônica • Pintura com padrão

do Motor de fábrica

Aceitamos veículos de todas as marcas.

!¦ ,
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severauto
Rod. BR-316, km 4 — próximo ao viaduto.

Fone: 235-4000
TRAGA SEU CARRO PARA SUA NOV/V 0FICINA,EtE TAMBÉM VAI GOSTAR.

Hoje, 3 provas
do campeonato

mundial de
motocross

NA HOLANDA
Hoje, na Holanda, mais uma prova do Cam-

peonato Mundial de Motocicletas, modalidade
Cross 125 cilindradas. A do Brasil será no dia
6 de agosto próximo.

NA AUSTRÁLIA
O Campeonato Mundial na modalidade

Cross 250 cilindradas proseguirá hoje na Aus-
trália.

NA ITÁLIA
O Campeonato Mundial de Motocicletas

Cross 500 cilindradas será, hoje, na Itália. O
campeão mundial de 1988 — Eddie Lawson es-
tara fazendo aquele sucesso.
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Automobilismo:

Hoje, o grande prêmio de Mônaco
JL~ Logo mais, nas ruas de Montecarlo, na Riviera Fran-
cesa, estará acontecendo o Grande Prêmio de Mônaco pe-Io Campeonato Mundial de Fórmula 1.

íi" É a terceira prova do campeonato de 1989. Será em uma
pista improvisada pelas ruas de Montecarlo, por túneis, em
uma extensão de 3.328 metros. Uma prova para baixa velo-
cidade.

O" 3 pilotos estão cotados para essa prova: Ayrton Senna,
Alain Prost e Mansell. Não significa que não podemos ter
uma surpresa através de Nelson Piquet, Gulgemin ou ou-
tro piloto.
~1~ Não sei se vocês já observaram que os carros não es-
tão com turbo mas mostram-se sensacionais com os seus
motores aspirador.

O" O que não dá para compreender foi aquela falha me-
cânica do carro de Gerard Berger, causando um acidente
horrível, do qual o piloto austríaco escapou por milagre.

6

O Norte-americano Eddie lawson que, hoje estará disputando o
campeonato mundial de motocross 500 cilindradas, na Itália, ele que
é o campeão mundial de 1988. Usará moto Honda.

Sistema
eletrônico

para
suspensão

A Monroe Auto
Equipment Company,
sediada na cidade de
Monroe, Michigan,
EUA, anunciou um
acordo celebrado com
a Robert Bosch
GmbH, de Stuttgart,
Alemanha, para o de-
senvolvimento e futu-
ra venda de um novo
sistema eletrônico de
controle de suspen-
soes de veículos.

As duas empre-
sas, ambas com filiais
no Brasil, esperam
desenvolver o sistema
de suspensão inteli-
gente mais avançado
do mundo, para o car-
ro do futuro. A Mon-
roe é o principal
fabricante mundial de
amortecedores, uma
empresa do grupo
Tenneco Automotive,
e a Bosch é líder mun-
dial no setor de tecno-
logia de componentes
eletrônicos auto-
motivos.

A suspensão inte-
ligente, que já vem
sendo usada nos car-
ros da Fórmula-1, é
capaz de se adaptar
instantaneamente às
mudanças no leito das
rodovias, e se altera
também na depen-
dência da condução
dos veículos.
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NOS
ENTREGÁMOS

NAHORÂ.
PÍÇA ORIGINAL V0ll(SV/AGtN É NA TÁGIDl.

LIGUE 222-7222
Tdqide

í GRUPO Y.YAMADA
Trav. D. Pedro 1. 353

I" Que o grande Prêmio de Mônaco alcance sucesso, quenão ocorra nenhum acidente e que Ayrton Senna conquiste
o primeiro lugar.

Vamos torcer.

O circuito de Montecarlo
GP de Mônaco-7/5/89

Montecarlo
Extensão: 3.328m
Recorde da prova: Senna, 1 min26s321 (88)
Caracteristica:baixa velocidade
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Ayrton Senna está com tudo para vencer, o Grande prêmio de Nona-
ca Se Ayrton conquistar o primeiro lugar, vencendo a corrida, ficará
com 18 pontos Se Prost ficar em segundo lugar estará com 18 pontos
ficando, assim, empatado com o seu companheiro de equipe.

Prost na liderança

Retrato Falada KADETT.
A emoção
da nova
década.

Já chegou na Atalaia.
Venha conhecê-lo e traga
toda a sua família e seus
amigos também. Será um
grande prazer receber a sua
visita.
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jOaialíma
veículos

A sua melhor opção.
Rod. do Coqueiro, Km 1

Fone: 235-0711
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O francês Alain Prost continua liderando o campeonato de Fórmula 1-1989, com 12 pontos, seguido por Ayrton Senna e Mansel. com 9 pontos 
'

cada um.
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APROVEITE O DESCONTO ESPECIAL
ncrAQ GENUÍNAS PE ATÉ 40% NAS PECAS GENUÍNAS gm PEÇAS M GENUÍNAS CHEVROLET SÓ EM

gfe A. G. SIMÕES & CIA.
Iimôes&cia. I OS MAIORES DISTRIBUIDORES GMB NO PARÁ

Matriz: Av. Alcindo Cacela, 1481 Fone: 222-3111. Filial: Rodovia 316, km-0 Fone: 231-4011

Combatendo poluição
Ligar o motor do automó-

vel e percorrer os quatro qui-
lômetros da praia de Copaca-
bana, no Rio de Janeiro. Que
mal poderia haver nesse ino-
cente passeio de carro pela
Avenida Atlântica?

Na melhor das hipóteses,
isto é, se estivermos à direção
de um veículo 0 km e impeça-
velmente regulado, só nesse
trajeto sairiam pelo escapa-
mento % gramas de monóxido
de carbono (CO), 84 gramas de
hidrocarbonetos (HO e 8 gra-
mas de oxido de nitrogênio
(N02). Ou seja, quatro a dez
vezes mais do que poderia
emitir um carro com equipa-
mentos antipoluentes, como os
que rodam em outros países
onde existe um controle de po-

, luição. E, mesmo assim, de-
pendendo de uma série de ou-
tros fatores, como o clima, por
exemplo, os resultados seriam
índices de poluição, às vezes,
intoleráveis à saúde.

Por esses motivos foram

estabelecidos pela Proconve e
Cetesb normas que limitam os
índices de poluentes lançados
pelos escapamentos dos veícur
los automotores.

O projeto foi desenvolvi-
do em três etapas: a primeira
se encerra no final deste ano;
a segunda, em 1992; e a tercei-
ra, em 1997. A última etapa vai
nivelar os índices do Brasil aos
hoje exigidos na Califórnia,
Estados Unidos.

Para contribuir com o pro-
jeto, a Bosch iniciou no ano
passado a fabricação de apa-
relhos analisadores de gases
do escapamento, instalados
em oficinas e concessionárias
por todo o país. Hoje, todos os
veículos nacionais novos saem
das fábricas regulados e lacra-
dos dentro dos limites estabe-
lecidos pela Proconve, ou seja,
no máximo 3.0% de CO na
marcha lenta e, a partir de
92,2,5% de CO na mesma mar-
cha lenta.

I Peças e I
I Serviços|

DIREÇÃO
HIDRÁULICA,
CAIXA
DE CÂMBIO,
COROA
E PINHÃO.

Venda,
instalação

e assistência técnica.
Concessionário no Pará e Amapá:

IMOLW dlESEl IBk
Trav. Lomas Valentinas, 793 entre Pedro Miranda e Marquês

Fone: 228-2411 Belém-Pa.

OFICINA ESPECIALIZADA:
Volvo, Mercedes- Benz, Scania.

§=rei oN
Serviço

autorizado:
Knorr,

Wabco.
SERVIÇO DE TORNO E SOLDAGEM.

Rodovia BR-316 — Km-05 — Ananindeua-PA. Fone: 235-2385.

Os sucessos da"Mendes Publicidade"
A Mendes Publicidade, agência mais

premiada no Norte, foi a mais premiada
no Colunistas 88/89, o maior e mais impor-
tante concurso de propaganda do País.

A Mendes foi eleita Agência do Ano,
ganhou o maior número de Grand Prix (3,
dos 6 distribuídos), ganhou o maior nume-
ro de Medalhas (4 de Ouro, 8 de Prata e
2 de Bronze) e, conseqüentemente, totali-
zou o maior número de pontos — 42 pon-
tos contra 28, ganhos pela 2". agência mais
premiada no mesmo certame.

O Anúncio do Ano e o Comercial do
Ano foram conferidos a duas peças tam-
bém criadas pela Mendes.

Esta é a 5a. vez que a premiadíssima
agência conquista o título de Agência do
Ano. Um deles, a nível nacional.

A Mendes está beirando os 400 prê-
mios; dos quais, mais de 60 ganhos em
concursos internacionais.

A agência mais premiada do Norte
tem algumas das mais importantes con-
tas publicitárias da região. E, no setor de
automóveis, máquinas e tratores, atende
a Importadora de Ferragens, Locadora
Belauto, Cobras, Cobras Tratores, Comac
Norte, Sotreq, Palácio das Baterias e Re-
capagem Líder.

Ao fazer este registro, o "Automóvel"
cumprimenta a equipe da agência que, a
cada ano, supera as suas marcas anterio-
res, nivelando-se às mais premiadasagências do eixo São Paulo/Rio, a despeito
da desproporção das verbas publicitárias
administradas aqui e lá.

Peça a devolução
do empréstimo

compulsório
Como você deve estar lembrado, no fi-

nal do ano passado, o Tribunal Federal de
Recursos (TFR) julgou inconstitucional a
cobrança do empréstimo compulsório —
instituído pelo Decreto-lei número 2.288,
de junho de 1986 sobre a aquisição de car-
ros (novos e usados) e consumo de com-
bustível.

Com isso, muita gente entrou na Jus-
tiça para reivindicar a devolução do va-
lor recolhido e, em primeira instância,
ganhou a causa. Esses processos deverão
ser julgados em Brasília pelo TFR, o quesignifica, praticamente, a vitória contra
a cobrança do compulsório, já que o pró-
prio Tribunal votou contra esta prática.

O final do processo, para quem já es-
tá com a ação correndo, deve demorar
ainda cerca de um ano e meio, e o dinhei-
ro deverá ser devolvido com juros e 1% ao
mês de correção monetária pela variação
da OTN até janeiro de 1989 e depois pelaevolução do IPC, contados desde a data do
pagamento do empréstimo até o dia da de-
volução.

Portanto, e você pagou o compulsório
em qualquer uma das circunstâncias an-
teriores e principalmente sobre a compra
de automóveis e consumo de combustível,
e ainda não reclamou o seu direito à de-
volução, confira como proceder para en-
trar na Justiça e quais os documentos
necessários para a comprovação do paga-mento desse empréstimo.

A ação
Este tipo de processo, que deve ser en-

caminhado por um advogado da área ei-
vil à Justiça Federal, é caro e demorado:
leva de dois a três anos para ser julgado.Para quem entrar agora com esta ação na
Justiça provavelmente só vai receber o di-
nheiro de volta dentro de uns quatro ou
cinco anos.

DIAMAR E VOLVO PENTA.
A DUPLA PERFEITA PARA QUEM
GOSTA
DE ÁGUA.
Na Norvel Náutica e Automóveis
vocô encontra com exclusividade
as modernas e
versáteis lanchas
Díamar. São 9 modelos diferentes,
todos com o máximo em
tecnologia e segurança. Você
só tem que escolher.
E tem mais: na Norvel você
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 você já sabe. Quem gosta de
água só tem uma opção: Norvel
Náutica e Automóveis.

NORVEL NÁUTICA
E AUTOMÓVEIS

Av. Roberto Camelier, 1790. Fone: 222-7394

I Festival
Pepsi Cross
Abertura oficial dia 14 de maio; Lo-

cal: Centro Comercial de Belém, ter-
reno da antiga fábrica Palmeira;
Patrocínio: Pepsi Cola

Largada: às 10:30 Ia. bateria,
11:40: 2a. bateria: Premiação: ajuda de
custo para piloto 2 O.T.N. Prêmio de lar-
gada para todos os pilotos que comple-
tarem pelo menos 3 voltas da prova —
2 O.T.N. Categoria A (motos nacionais)
Io. lugar 10 O.T.N. 2o. 8 O.T.N, 3o. 6 O.T.N.
B (motos especiais nac.) Io. lugar 12 —
O.T.N. 2°. 10 O.T.N — 3o. 8 O.T.N: C (mo-
tos importadas) Io. —15 O.T.N 2o. —12
O.T.N 3o. — 10 O.T.N.

Além de troféu para todas as cate-
gorias da Ia. a 3a. colocação.

Inscrições: Tágide Motocicletas;
Pede-se aos pilotos interessados faze-
rem as inscrições com antecedência
para facilitar a confecção dos coletes
com números bem como vistorias das
motos, que deverão ter placa apropria-
da para colocação do número, na par-te frontal e nas laterais. Todas as motos
usarão decalques que serão fornecidos
pelo patrocinador.

A secretaria municipal de sanea-
mento está dando grande apoio a
prova.

Calendário oficial do Festival Pep-
si Cross. 14/05 abertura Belém 25/06
Imperatriz, 23/07 Mosqueiro, 24/07
Mosqueiro I Enduro de Verão, 24/08 Pa-
ragominas, 29/09 Araguaina, 22/10 Be-
lém — encerramento.

Esta prova está sendo aguardada
com grande ansiedade, pois além de
ser a abertura oficial do FESTIVAL
PEPSI CROSS, terá a particular atra-
ção do local pois além da localização,
oferece visão total da pista, como se
fosse uma arena. Teremos também a
participação de vários pilotos de fora.
Outro tato de suma importância, é o
grande apoio dado pela PEPSI COLA,
que sem dúvida está dando condições
para a federação e pilotos terem um
campeonato nos padrões iguais aos
melhores do país.

' Si pH H^ "vg! KÍ^F^f^fl t?Sr^S

)BentlevContinental 179 kW. 203 km/h
Eis o conversível inglês Bentley Continental, de 179 kw, 203 km/h.

Opinião de confrade:
O novo presidente da VW

O confrade paulista Joel
Leite comentando sobre o pró-ximo presidente da Autolatina
enfatizou:

Mas o que assusta mesmo
os distribuidores Volks é a che-
gada do futuro presidente da
Autolatina, o sul-africano Noel
Philips — hoje a Audi alemã—, que substituirá Wolfgang
Sauer dentro de alguns meses.
Há o temor de que Phillips —
formado na Volks, mas consi-

derado "um alemão america-
nizado" — acabe deixando a
holding nas mãos da Ford, em
prejuízo dos "alemães". É fato
que ele não é um adepto da ad-
ministração participativa, e
muito menos da co-gestão, fi-
losofias administrativas ale-
mã. E as más línguas
lembram ainda que foi ele o
responsável pelo fechamento
das fábricas Volks na Pensüvâ-
nia, em 86, e na África do Sul,
mais recentemente.

J^ mm¦ Ir *

JUCÁ AUTOMÓVEIS LTDA
Tem a sua disposição toda a linha

VOLKSWAGEN e FORD 89
Telefone para 231-2912 que Iremos visitá-lo ou nos visi-
te Av. Almirante Barroso. Alameda Tatiana, casa 25.

1

m 1

M

O nome da Volks waaera em Belém»

¦

i_-_j.__.__

José BonifáciQlOI.
Tel.: 228-0011
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MANEIRA MAIS PRÁTICA E
CONÔMICA DE ADQUIRIR SE

GRUPO VERDI
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Você 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

conforto, presteza e, cada vez mais,
um bom atendimento.

Hguajará
^^^ S VEÍCULOS LTDA.

O seu concessionário Chevrolet
de mãos dadas com o futuro
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ftjra testes e desenvolvimento, o Fretos M3/sra importou um Kadett GSi(injeção ele trônica) há quatro anos. Na foto, um dos testes

Os freios do Kadett
0 Kadett, o mais significativo

lançamento da indústria automo-
bilística nacional nos últimos anos
e que começará a ser comerciali-
zado neste mês de maio, também
contará com a garantia dos produ-
tos da Freios Vargas S/A, que for-
necerá à General Motors do Brasil
100% dos freios a disco Colette
ventilados da dianteira e também
o conjunto do servo-freio/cilindro-
mestre.

Para se chegar a esses produ-
tos finais, que atendem normas
nacionais e internacionais (Euro-
pa e EUA), a empresa de Limei-
ra (SP) investiu cerca de 4
milhões de dólares entre gastos
com engenharia, protótipos, fabri-
cação e treinamento de engenhei-
ros de Projeto e Desenvolvimento
na Alemanha Ocidental e In-
glaterra.

Um Kadett importado
No início de 1985 foram efeti-

vados os primeiros contatos com
a GMB visando a produção do

freio a disco e do servo-
freio/cilindro-mestre do Kadett. E
a Varga, já no ano seguinte, im-
portou um Kadett GSi da Alemã-
nha, com o qual, até agora, rodou
quase 300.000 km em sua pista de
provas e também em estradas e
ruas. Ou seja: a engenharia do fa-
bricante de freios conhece o Ka-
dett há 4 anos.

Os produtos
O freio a disco ventilado de-

senvolvido pela Varga para o Ka-
dett, do tipo Colette, de 54 mm, é
a última geração de freio a disco
deslizante e possui, como novida-
de, um dispositivo eletrônico paraa detectação de desgaste da pas-tilha que quando ocorrer será acu-
sado no computador de bordo do
veículo.

lambem de última geração é
o servo-freio tipo Girvac, de 200
mm, sendo o mais leve, compacto
e o de maior eficiência em curso
do mercado. O cilindro-mestre é
duplo, de 22 mm. A exemplo do

— Kadett com injeção eletrônica—
O mais veloz carro de série nacional vai se chamar Kadett GSI e

deve ser lançado em 1990. Essa, pelo menos, é a pretensão da General
Motors brasileira, que tenciona identificar a injeção eletrônica com um
desempenho esportivo dos melhores.

Equipado com o motor dois litros do Monza mas pesando perto de
150 quilos a menos, o esportivo Kadett GS, que chega ao mercado na
segunda quinzena de abril, já deve apresentar um desempenho muito
bom. Para 90, o modelo deve ganhar injeção eletrônica, mas a engenha-
ria da empresa não tem pressa: prefere desenvolver o motor para aguen-
tar uma carga superior de potência. O Kadett GSI não deverá assim,
ter um limite de giro como o do Gol GTi, atualmente.

à BELÉM DIESEL
^y Uma empresa do Grupo Verdi

_ ' O primeiro revendedor Mercedes-Benze Toyota do P
Áv. Almirante Barroso, 1057 • Fono: 228-0211

MERCEDES-BENZ
'OYOTA

Kadett -Nova Concepção em Automóvel

freio a disco, o conjunto servo-
freio/mestre contém dispositivo
eletrônico para acusar, no compu-
tador de bordo, qualquer falha
eventual.

Esforço conjunto
Destaque-se que toda a Varga

se uniu no desenvolvimento dessas
peças para o Kadett, tais como
Engenharia de Produto, Ferra-
mentaria (protótipos), Suprimen-
tos, Controle de Qualidade (levou
novas técnicas de controle de qua-lida de para os fornecedores) e
Manufatura (com novos processosde fabricação e proteção contra a
corrosão).

Nesse trabalho ainda foram
utilizadas novas tecnologias de au-
xílio ao desenvolvimento — estu-
dos de FMEA, projeto por
Cad-Cam, análise de problemas e
outros. Nas bancadas e dinamô-
metros da empresa aconteceram
os testes de durabilidade dos pro-dutos, projetando-se o uso das pe-
ças em milhões de quilômetros e
assegurando uma vida útil de 10
anos de uso intensivo, com exce-
ção das peças que sofrem um des-
gaste natural, como material de
atrito e vedadores de atrito.
As fases de desenvolvimento

Foram longas as fases pelas
quais passou o projeto do sistema
de freio do Kadett, usando-se o au-
xílio de computadores em quase
todas elas. Os primeiros estudos
surgiram ainda em 1984 com a
análise das características do yeí-
culo.

X — Como já informei, a General
Motors do Brasil investiu no projeto
Kadett 350 milhões de dólares, duran-
te 4 anos de pesquisas e desenvolvi-
mento e, dentro de dias, estará sendo
lançado em Belém pelas concessioná-
rias Chevrolet: Importadora de Ferra-
gens, Guajará Veículos e Atalaia
Veículos, inicialmente em 3 versões de
acabamentoe desempenho: SL, SL/E
eGS.

2 — Dimensões — De dimen-
soes compactas que o posicionam em
tamanho entre o Chevette e o Monza
— 3,998m de comprimento, l,6G3m de
largura e l,390m de altura, com distân-
cia entre eixos de 2,520m —, o Kadett
reúne todo um conjunto de qualidades
que o coloca como o carro mais moder-
no da indústria nacional: beleza de es-
tilo, design arrojado, mecânica
avançada, espaço confortável para cin-
co passageiros, economia e excelente
desempenho.

O — Tecnologia — Qualificado como
um veículo de características tecnoló-
gicas inéditas no país, o Kadett incor-
porá os mais modernos conceitos de
engenharia automobilística mundial,
antecipando muitos dos avanços que
vão predominar no setor na década de
90.

Destacam-se, entre suas inova-
ções, o computador de bordo, que con-
tribui para que o motorista dirija com
segurança e economicamente; o"check control", representado por um
conjunto de sensores eletrônicos des-
tinados a verificar as condições elétri-
cas e mecânicas do veículo no
momento da partida; e a suspensão re-
gulável, para compensar a redução na
altura da parte traseira quando car-
regado.

_c — Aerodinâmica e potência — Em
estilo e desempenho, o Kadett também
se apresenta como o veículo mais
avançado do mercado. Absolutamen-
te moderno em sua concepção, o de-
sigh do carro se evidencia pelo formato
em cunha, com a plataforma seguin-
do o perfil de uma gota. Estas carac-
terísticas atribuem ao Kadett
aerodinâmica" inédita' entre òs carros
nacionais, proporcionando economia
de combustível e ausência de atritos
e ruídos nos deslocamentos. Em testes
de túnel, os modelos lançados pela
GMB apresentaram os mais baixos
coeficientes de arrasto para veículos
de seu porte e desempenho: 0,32 para
as versões SL e SL/E e 0,30 para o es-
portivo GS.

O — A econom ia e o desempenho do
Kadett são ainda assegurados pela tra-
ção dianteira de alta estabilidade e pe-
los motores de Família II. As versões
SL e SL/E saem de fábrica com o mo-
tor de 1,8 litros, a álcool ou gasolina,
enquanto o GS é equipado com o mo-
tor de 2,0 litros a álcool, para acentuar
suas características esportivas.

^PÊB i"?, B___y___gTr_r=-Tr^-7Wk •"""% xwl!
•'¦-''•'¦"-¦'IfiFJ 1 '¦¦¦' «' \'ÍZ 1

I — A versão GS, equipada com mo-
tor de 2,0 litros a álcool, tem assegu-
rado, desde já, um dos melhores
desempenhos entre os modelos dispo-
níveis no mercado. Sua velocidade má-
xima é de 182 km/h, com aceleração
de 0 a 100 em 10,2 segundos. Essa con-
dição é favorecida pelo câmbio de
transmissão mais curta e pela relação
peso-potência — o carro, em condições
de marcha, pesa 1.041 quilos (as ver-
soes SI pesam 995 kg).

O — Estilo e versões — As três pri-meiras versões da família Kadett são
de carroceria com três portas (duas
laterais e "ma traseira),
diferenciando-se entre si pelos níveis
de acabamento, desempenho e opcio-
nais disponíveis.

Em estilo, seguem as mesmas ca-
racterísticas básicas: frente baixa e
inclinada, grades de linhas horizontais
finas, às quais se integram faróis e lan-
ternas em formato trapezoidal; spoi-
ler dianteiro sob pára-choque
envolvente; portas laterais amplas;
janelas laterias basculantes; e trasei-
ra suavemente elevada. No GS
destacam-se o aerofólio aplicado sobre
o painel traseiro; os pára-choques pin-
tados na mesma cor da carroçaria,
com proteção de borracha em toda sua
extensão, e a luz de neblina aplicada
na extremidade esquerda do pára-
choque traseiro.

que pode ser ampliada para 1.000 litros
com o banco traseiro rebatido. Os ban-
cos traseiros podem ser rebatidos em
1/3,2/3 ou totalmente. As malas ficam
protegidas por uma cobertura escamo-
teável.

11 A configuração da carroça--ria, em forma de cunha e levemente
arredondada, e o cuidado na elimina-
ção de pontos de atrito com o ar, além ,
de acentuar a aerodinâmica e a eco-
nomia, asseguram contínua renovação
do ar no interior do veículo.

12 Conforto interno — Interna-
mente, o Kadett oferece a mesma co-
modidade do Monza, comp
conseqüência do aproveitamento ra-
cional do espaço proporcionado pelo
desenho da carroçaria, posição trans-
versai do motor e tração dianteira.
Concebido para 5 passageiros, o con-
forto é complementado pela configu-
ração dos bancos, anatômicos,
moldados em espuma plástica e revés-
tidos com tecido de textura suave. Os
bancos dianteiros são individuais e re-
clináveis, com apoio ajustável para a
cabeça.

Opcionalmente, os bancos diantei-
ros podem ser equipados com sistema
manual de regulagem da altura do as-
sento, para maior comodidade do mo-
torista e passageiro.

9
13

6 O motor 1.8 a álcool confere às
versões SL e SL/E velocidade máxima
de 174 km/h e aceleração de 0 a 100
km/h em 11,9 segundos. Em condições
normais de dirigibilidade, os testes de
avaliação desses modelos revelaram
excelentes nívds de consumo: 8,2 qui-lômetros/litro na cidade e 11,2 nas es-
tradas.

Externamente, os modelos SL
e SL/E são diferenciados pela moldu-
ra de proteção lateral, de perfil mais
largo no modelo de maior luxo, pelas
letras de identificação da versão e pe-
lasrodas com calota central (com op-
cional em alumínio) que equipam o
SL/E. As três versões saem da fábri-
ca com espelho retrovisor externo in-
tegrado à carroçaria, sendo opcional
o espelho convexo do lado do passagei-
ro na versão SL e de linha nas versões
SL/E e GS e que também podem vir
equipados com controle elétrico.

10 — A tampa traseira, comum ao
modelo, é de abertura vertical, com
amortecedores a gás e fechaduras,
proporcionando facilidade de operação
e segurança. O compartimento de ba-
gagem teir capacidade para 390 litros,

— Como equipamentos e aces-
sórios de conforto e conveniência, o
Kadett pode ser encomendado com to-
dos os itens hoje disponíveis para os
modelos "top" da GMB, como o Mon-
za Classic e o Diplomata. Desde um
completo painel de instrumentos até
direção hidráulica, transmissão auto-
mática de três velocidades, ar condi-
cionado integrado frio e quente,
sistema elétrico de acionamento de vi-
dros, trava das portas e controle dos
retrovisores externos; coluna de dire-
ção regulável em cinco posições, sis-
tema de alarme antifurto e
equipamento de som com rádio este-
reo, toca-fitas, alto-falantes e antena
elétrica.

Esses itens de conforto são comi-
plementados por um acabamento in-i
terno de alta qualidade e por
combinações de cores internas/extet-
nas que acentuam a beleza do carro.

M_____vr_______Pr_______r_____B

R€H) GM-ATALAIA:
este consórcio eu recomendo.

25 ou 50 meses.
O Consórcio GM-
ATALAIA oferece
mais vantagens a
você: 25 meses
para quem quer
Chevrolet a curto
prazo, ou 50 meses.

Ligue para 235-0711

Quem optar por 50
meses tem que
correr, restam bem
poucas vagas.
Consórcio GM-
ATALAIA. Muito mais
vantagens pra você.
e iremos até você.

CONSOMNKIAI

c/i

_%*_*_% li _^ 1 _^
VEÍCULOS

Rod. do Coqueiro, Km.
Fone: 235-0711

í
I
IJ

LOS H
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VEM0EM
Uuilômetros de Ferramentas Elétricas;
Quilômetros de Ferramentas Manuais;
Quilômetros de Ferramentas Pneumáticas;

Quilômetros de Instrumentos de Medição;
Quilômetros de Máquinas Operatrizes;
Quilômetros em Equipamentos de Ar Comprimido.

QUILÔMETROS.
^cj_\ _|ertecnica

-^>_— _StN. ¦ Oiiilftmfitros na frentf» ria onnrínrrônria

C/)

o

CENTRO DE AR COMPRIMIDO

^TÉCNICA
¦ Quilômetros na frente da concorrência.

Av. Conselheiro Furtado, 2121.
Fone: 223.4886
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Pegue Michelin ou Bandag e pague em 4 vezes!
í; Na compra de pneus Michelin ou na
çecapagem Bandag, você paga em até 4 vezes
s(em acréscimo na Paradiesel.
Renove o rodado do seu caminhão na
promoção 1 + 3 da sua Paradiesel.

Promoção por tempo limitado.
seu pneu novo de novo

10P
Líder mundial em recapagern ?M PARADIESELonupo MÀRra '0f minara

Rod. BR-316 - Km 3 - Fone: 235-0044

~tí"~-^~ _^5"c '"'I w
o

tlstive visitando o empresário Ramiro Joaquim, presidente da Norvel Náutica e
Automóveis, que está comercializando em Belém os motores marítimos Volvo Pen-
ta. as lanchas Diamar e ê concessionária exclusiva da nova linha de carros Puma.
Aquela empresa está muito bem instalada à av. Roberto Camelier e Ramiro
mostrou-me os seus diversos departamentos. Na fotografia, a fachada das mag-
nificas instalações da Norvel Náutica e Automóveis (Foio Manoel Mve,).

Carro financiado & juros altos
Duas grandes financeiras, Au-

tolatina e Finasa, fizeram algu-
mas alterações em prazos e taxas

'de linanciamentòí A primeira es-
teve emprestando a 1.500% ao ano
pelo prazo de 1 a 3 meses, a 1.700%
por 4 meses e a 1.800% para retor-
no em 5 meses, que foi seu prazo
máximo durante a semana passa-• da. Já as taxas da Finasa estive-
ram bem mais altas: 2.100% a.a.
para empréstimo de 1 a 4 meses e

.2.300% para financiamentos de 6
meses, prazo que normalmente
implica maiores taxas.

As altas taxas praticadas ulti-
mamente significam que ao menos
nesse setor o governo acertou:
umas das premissas — para o Pia-
no Verão dar certo era justamen-
te a restrição ao crédito. Era
preciso evitar a todo custo que o di-
nheiro saísse da poupança, e isso
conseguido à custa de altas taxas

de juros, tanto para emprestadores
quanto para tomadores. Por isso,
na semana passada uma captado-
ra de financiamentos, que percor-
re diariamente as agências de
automóveis em busca de interessa-
dos em financiar, reclamava bas-
tante: "Já percorri hoje 26 lojas de
automóveis e não consegui ne-
nhum contrato. Ninguém está fi-
nanciando".

E não é para menos. 0"finan-
ciamento de 50% do valor de uma
Parati GLS zero quilômetro —
NCZ$ 8.500,00 — resulta seis pres-
tações de NCz$ 3.240,00; quatro de
NCz$ 3.751,00; três de NCz$
4.466,00; duas de NCz$ 6.000,00 ou
uma de NCz$ 10.734,00. Portanto,
nada a estranhar se os comprado-
res estão fugindo dos financiamen-
tos tal qualo diabo da cruz, ou o
vampiro do alho.

ÜNHA0YAM0TADE
PESADOS.
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Caçamba basculante para todas
as capacidades. Acabamento
na cor padrão da cabine do
caminhão. Construída com
a melhor estrutura
do mercado.

PARA V0CE ENFRENTAR
QUALQUER BARRA.

Tambores com tampas fixas ou removíveis,
com revestimentos especiais para combustível

de avião, alimentos, produtos
químicos e mini-silo para cereais.

^Êr DO BRASI SA
Rodovia BR-316, Km 70. Tel.: 721-2297.

Telex 191) 8042. CastanhalPA.

BUZINANDO
Na última sexta-feira durante expres-

siva solenidade em nossa capital, a
Mercedes-Benz do Brasil SA, através ai-
guns de seus diretores, fez a entrega, por
doação, de agregados, ferramentas espe-
ciais e literatura ao SENAI-DR-PARÁ,
que foram recebidos pelo sr. Pedro Tra-
sei, diretor regional daquele estabeleci-
mento de ensino industrial. Foi o resultado
de acordo com o convênio firmado para
formação de obra área de mecânica die-
sei. /// De fato está bem instalada e mon-
tada a oficina da Yruama Veículos e o
empresário Amaury Francisco da Silva
tem razão em estar orgulhoso daquele de-
partamento da sua empresa automotora.
Estive visitando aquela oficina e observei
tudo funcionando dentro de alta técnica,
com uma equipe de mecânicos de alto ní-
vel e equipamentos modernos /// Álcool
apavora os que possuem carros com tal
combustível. Ele poderá faltar. Muitos já
não estão comprando carro a gasolina ///
A.C. Simões & Cia Ltda., a maior reven-
dedora de peças GMB no norte e nordes-
te do Brasil, já está com completo estoque
de peças e acessórios para o Chevrolet
Kadett /// Está faltando qualidade em
certas marcas de bateria para automó-
veis, mesmo as novas. Por isso teste an-
tes de comprar qualquer bateria /// Alô
motoqueiro: nunca pressione com violên-
cia os freios da sua moto. /// Estão sendo
ampliadas as instalações das oficinas da
Importadora de Ferragens, a fim de aten-
der o novo produto Chevrolet, que é o Ka-
dett /// A Norvel Náutica e Automóveis,
do amigo Ramiro Joaquim, está com uma
coleção completa dos automóveis Puma,
do qual ele é o concessionário exclusivo
em Belém /// O carro usado está quase
ao mesmo preço de um novo. Por que?
Quando você negocia o seu carro usado o
valoriza a fim de comprar um novo.
Exemplo: valorizei o meu carro usado por
13 mil cruzados e comprei um carro novo
por 17 mil cruzados /// O empresário Má-
rio Almeida, presidente da Marauto, que
está com o salão de sua loja lotado de car-
ros novos, disse que não está interessado
em comercializar carro usado, preferin-
do fazê-lo com os novos. Aliás, a Marauto
está com 3 VW Gol, com injeção eletrôni-
ca /// Eduardo Regis Lima de Vasconce-
los, gerente do Coplaven, disse-me que
deverá fazer uma assembléia no dia 25 do
corrente para o 3o grupo de consórcio de
carros, exclusivamente para Belém, com
a entrega de dois veículos. Um por sorteio
e outro por lance /// Melhor do que ven-
der carro é manter uma boa oficina me-
cânica /// O jovem empresário Ronaldo
Mendes, diretor de Marketing e vice-
presidente da concessionária Chevrolet,
Importadora de Ferragens, declara que
não tem dúvida de que o Kadett será o
mais importante carro da indústria auto-
mobilística brasileira /// O empresário
Antônio Ramos, através da sua Polares
Comércio e Representações Ltda., fazen-
do bons negócios com as capotas de fibras
para diversos utilitários /// FON, FON...
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R.egressando hoje de São Paulo, o executivo Cel-
so Luiz Rech, diretor da Paradiesel, que esteve em
uma reunião de serviço da Mercedes-Benz.

r-CAPOTAS DE FIBRA—,
Proteja sua Pick-Up,

utilizando as capotas de fibras
bonitas e resistentes.

EMBRAF1
Representante exclusivo para

todo Estado do Pará.

PõíOSíi ' COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Av. Gentil Bittencourt, 2119. Fone: 229.3957

Belém - Para
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Visisitei o executivo Francisco James Machado, ge-
rente da OK Benfica, que estava atarefado receben-
do dezenas de modelos dos carros Fiat. Aliás, a
regional do Grupo OK em Brasília, esta satisfeita com
os resultados operacionais da sua concessionária Fiat
em Belém.

A OFICINA DA YRUAMA TRATA
SEUS VOLKS, CHEVROLET OU FOR

COM MUITA COMPETÊNCIA.

Na oficina da Yruama Veículos,
você pode levar o seu Ford, Volkswagen ou
Chevrolet, tranqüilamente. A Yruama trata de
mecânica geral, faz lantemagem e pintura
sem discriminação e muita competência.
Quando seu carro apresentar problemas, leve
na Yruama Veículos.
Aqui pertinho, na Almirante Barroso.

—íS=»^^í3 ml

a*%YRUAMA
VEÍCULOS

A melhor revenda. A melhor oficina.
Av. Almirante Barroso, 753 Fones: 228—0249 e 228-3336

Os britânicos Aston Martin
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® Aston Martin VS Vantage 317kW, 269km/h ® Aston Martin Lagonda 228 kW, 229 km/h

Tocantins Lona — novo lançamento Gurgel
A Gurgel Motores

S/A. colocou no mercado,
o novo modelo do Tocan-
tins Lona, nas versões
PLUS (cor metálica) e
LE (cor branca).

O Tocantins mostra
um perfil diferente dos
modelos X-12 anteriores,
com capota 20 cm mais
longa, e nova tampa tra-
seira remodelada para
melhor refrigeração do
motor, oferecendo mais
espaço interno aos pas-
sageiros e bagagem com
suporte de estepe re-
movível.

Mecanicamente, as
maiores alterações
referem-se a melhoria da
estabilidade onde a sus-
pensão dianteira incor-
porá uma barra
estabilizadora. A suspen-
são traseira teve as mo-
Ias recalibradas e os
ângulos alterados. Agora
o Tocantins Lona dispõe
de pneus opcionais.

O que não mudou foi
a garantia de 100.000 km
para monobloco, resulta-
do da resistência e da in-
corrosibilidade de sua
estrutura Plasteel (piás-

tico + aço).
Também permane-

cem intocadas suas ca-
racterísticas de operar
em qualquer terreno, as
vantagens do Selectra-

tion (três freios de mão,
dois individuais, o que
praticamente eliminam
as possibilidades de ato-
lamentos), e sua incrível
versatilidade.

A NORVEL TROUXE
AS FERAS PARA.BELEM.

VENHA DOMA-LAS.
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A Norvel Náutica e
Automóveis já tem para você,
com exclusividade, os novos
modelos da linha Puma:
AM1 (Puma com teto rígido),
AM2 (Puma conversível) e AMV
(o sucesso do GTB, que continua sendo
o carro mais rápido e de maior desempenho
da indústria nacional).
Se você está querendo um esportivo não pense
em outro. Com certeza alguma dessas feras
vai despertar o seu instinto de domador.
Entre em contato com a Norvel.
A linha Puma 89 espera por você.

NORVEL NÁUTICA
E AUTOMÓVEIS
Concessionário Exclusivo Puma.

Av. Roberto Camelier, .1790. Fone: 222-7394
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OPEN-MATIC: através do qual o clien-
te aplica no Open Market com prazo inde-
terminado mas, há qualquer momento,
poderá ser resgatado total ou parcialmente.

FUNDO ECONÔMICO AO PORTA-
DOR: a curto prazo e que obteve a maior
rentabilidade ao sistema em 1988, com uma
remuneração ao seu investidor de 1.040%.
Mantém performance em 89.

¦ '¦'¦í"|l Éfit:
€CONOMICO

O BANCO ECONÔMICO
coloca ã 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 Eutiquio e Icoaraci.

CARTÃO SOLLO: O Econômico já lan-
çou o Cartão Sollo, em associação com o
American Express e outras instituições finan-
ceiras. É um cartão múltiplo, proporcionan-
do ao seu usuário o acesso ao sistema
"on-line" das Agências e do Banco 24 ho-
ras, além de garantir os cheques. É um car-
tão de compras, proporcionando crédito
rotativo, crédito parcelado, etc...

Carros da Fiat italiana que, em breve, estarão no Brasil

Fiat Tipo, o italiano que brevemente será brasileiro

1~ Não há dúvida que se é bom para a
Fiat italiana é, também, bom para a Fiat
brasileira. Assim, os carros que a Fiat ita-
liana produz sempre virão para a Fiat
brasileira, adaptados, cara o nosso país,como a Fiat brasileira já exportou Fiat fa-
bricados no Brasil. Troca, troca im-
portante.
£- Mas a Fiat italiana possui muitos ou-
tros modelos que, um dia, virão ser mon-
tados pela Fiat Automóveis SA, na cidade
mineira de Betim.

O- Fiat Tipo, Fiat Ritmo, Fiat Croma,
Fiat Thema, etc, etc... são modelos fabri-
cados na Itália e poderão ser montados no
Brasil.

4- A Fiat Automóveis SA, do Brasil, com
apenas 13 anos de funcionamento já con-
quistou o título de "Exportadora do Ano",
em face aos seus bons negócios para o ex-
terior. É o Brasil ganhando divisas e ex-
portando "know how".
5- Mas, eis fotos de alguns modelos da
Fiat italiana, que brevemente estarão no
Brasil, até com um outro nome, possi-velmente.

<S>Fiat Regata 90 Supor l.e. Kat 66 kW, 175km/h

Cj>) Fiat Fteaata Weekend 48-66 kW. 1SS-17Skm/h'

ro) Fiat Ritmo Turbodiesel 59 kW, 170 km/h

RETIFICA cIMENDONÇA
Sobe o que o Retifica

Mendonça faz na biela do seu
motor? (az a retifica do colo
maior, faz o embuchamento

e mandrilhamento do co/o menor
e, dá um alinhamento

no corpo inteiro para que ela
desempenhe bem sua função. 4F

JMETÍFICA MENDONÇA
J^DE MOTORES

Rodv. BR 316 Km 05

4 Pagamentos.
1+3 Sem Juros.
LINHA FIAT 1

VEÍCULOS ano cor comb
Prêmio CS 87 Prelo Ale.

Pkk-Up 147 85 Cinza Ale. .1
;,, E/bo 87 Bronco Ale. 1
\uA Prêmio CS 85 Vermelho A/c.
p» Uno 86 Verde Ak.
:, Pkk-Up 147 86 Bronco Ak.

Pkk-Up 147 87 Cinza Ak.
;.l Prêmio 86 Branco Ak.

Fiorino Furgão 85 Branco Ak.
{'A Prêmio CS 85 Bege A/c.'¦'¦ UnoS 85 Verde Ale.

[;#.| Purgoneío 86 Bronca Ale.i»" Fiorino Furgão 85 Bronco A/c.
\:4 Pkk-Up 147 87 Gnzo A/c.
fei Prêmio 85 Azul Gos.

OUTRAS MARCAS
VEÍCULOS ANO COR COMB. I I

bH Go/ 81 Verde Gos.
\0\ Chevette 85 Marrom Ak. jV Fusco 82 Cnzo A/c. ]

Kombi 86 Bronco A/c.
pi Corcel II 80 Branca Gos.

Kombi 86 Branca Ale.
Kombi 88 Bronco Ale.

Chevy 500 86 Branco Ale.
Monza 83 Branco Ale.

1 ÍOKÍHM3SI I
VeícutosjJWa. I E

mmM>~. /COHCZSSK3NÃJHA Iwa Imssi 11
Av. Governador José Malcher, 1365 I I

Fones: 223-8455 • 223-8046
223-8762 • 223-8535

J Sábado aberto até às 18:00 Horas JB

Defeito na suspensão do Gol 89
Oito mil Gol modelo 89, de

várias versões, produzidos pe-
Ia Volkswagen do Brasil, apre-
sentaram pequeno defeito na
suspensão, precisamente na
porca que prende o amortece-
dor dianteiro. A montadora,
seguindo procedimento inter-
nacional, adotado outras ve-
zes pela indústria automobi-
lística brasileira, está convo-
cando os proprietários dos veí-
culos para a eliminação, se for
necessário, do problema.

A, montadora esclarece
que os defeitos foram consta-
tados apenas nos veículos com
números de chassi de KT 0001
a KT 829G. Portanto, basta ao
proprietário de um Gol 89 con
ferir esse dado. Se estiver in-
cluído, deve procurar uma
revendedora autorizada Volks-
wagen e solicitar o conserto. A
revisão do sistema indicará se
é preciso ou não o reparo ou
troca da porca.

A Volkswagen informou
que 3.181 veículos já tiveram
o defeito sanado. De acordo
com explicação da montado-
ra, a porca, por não estar bem
fixada, pode se soltar aos pou-
cos. Com isso, o amortecedor

passa a ter jogo e causa baru-
lho. Quanto à segurança, a in-
dústria garante que o defeito
não oferece qualquer perigo.

Nas últimas semanas, a
Volkswagen iniciou os reparos
nos veículos defeituosos,
orientando as revendedorasa
fazer o conserto toda vez que
um Gol 89 entrasse na loja pa-
ra qu.-'quer tipo de serviço.
Em alguns casos, o proprietá-'rio não tomará conhecimento
do fato. Como apenas 40% dos
veículos foram reparados, a

montadora decidiu convocar
por carta os demais proprie-
tários.

O serviço executado nas
revendedoras é gratuito e con-
siste em apertar a mola que fi-
xa os amortecedores diantei-
ros. Mesmo que a troca da
porca seja necessária, o repa-
ro demora poucos minutos. A
montadora garante que, mes-
mo com a trepidação causada
pela porca, o amortecedor se
mantém fixo.
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Comercial de rádio da Importadora
vende Chevrolet e ganha prêmio

VEÍCULOS
Monza Classic
Monza SL/E
Monza SL/E
Monza SL/E
Gol GTI
GolGL
Parati CL
Voyage CL
Santana CL
Chevette SL
Chevette SL
Chevette SL
Chevette SL
Chevy Tipo Exportaç
Chevette SL/E
Saveiro CL
Fiat Uno S
Kombi
Gol CL
Escort
Opala SL/E
Monza
Santana CD
Chevette
F. ÍOOO

ao

ANO
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89
89

88/89
88
88
86
85
85
89

COR
Cinza
Preto
Cinza
Verde
Azul
Bege
Branca
Branco
Marrom
Bege
Verde
Prata
Prata
Dourada
Bege
Branco
Vermelho
Bege
Marrom í
Branco
Vermelho
Marrom
Dourado
Cinza
Preta

O Prêmio Colunistas Regional premiou
com uma Medalha de Prata o comercial de rá-
dio (jingle) "Meu Chevy", quea Mendes Publi-
cidade criou para o.seu cliente Importadora de
Ferragens.

Ojmglccm questão foi produzido aqui mes
mo, em Melem, pelo Sludio C, dos irmãos
Proença. Ajudou muito a Importadora a ven-
der Chevrolet, e é uma bonita canção que eu
vi assobiada e cantarolada pelas ruas da
cidade.

Essa música tem uma estória à parle: ela
foi criada paia dar continuidade à campanha
rioanoanlerior No primeiro comercial, um ra

paz desfiava a sua estória de amor com am
Chevy pelo meio. No segundo, é uma jovem que
fala do seu Chevy e do seu amor.

A primeira versão, afora ser premiada no
País, ainda ganhou um cobiçado e honroso 2!'
lugar no Fiap/Festival Ibero-Americano de La
Publicidad, realizado em Punta dei Leste, con-
correndo com anúncios de Iodos os países de
línguas espanhola e portuguesa.

Aliás, a Importadora lem uma tradição de
prêmios de propaganda ganhos através dos
anúncios criados por sua agência, a premiadis
sima Mendes.

V
MARAUTO

VEÍCULOS
VENDE. COMPRA, TROCA E FINANCIA VEÍCULOS NOVOS E USADOS

RUA DIOGO MOIA. 283 - UMARIZAL

DIRIGINDO
Recebi felicitações pela reportagem sobre o "Jubileu

de Prata" do Ford Mustang, que foi publicada no n° 25 des-
te caderno. A advogada Marly Baena e o sr. Hui Tin Chef
de Cuisine do Hilton Internacional Belém, foram os pri-
meiros. Aliás, Hui Tin é um "MUSTANGERS", ISTO È,
CURTE UM Ford Mustang, possui um modelo 69, que com-
prou no Canadá mas o vendeu em São Paulo. È sócio do
Clube do Ford V8, que reúne os "Mustangers" de São Paulo
e do Mustang Clube e da entidade internacional dos "Mus-
tangers" /// O jovem executivo Márcio Maia falou-me so-
bre o Mobil Delvac 1400 Super e a sua importância no
desempenho de motores diesel como nos Mercedes-Benz,
Scania, Volvo, Volkswagen, Cummins, NWM, Perkins e ou-
tros, que em Belém é distribuído pela Connel-Indústria
Químicas Ltda. /// O empresário Jacy Mendonça, presi-
dente da ANFAVEA-Associação Nacional dos Fabrican-

tes de Veículos Automotores, defende a liberdade de preços
e a livre negociação de salários, como princípios funda-
mentais do desenvolvimento econômico e do bem estar so-
ciai /// O dr. Roberto Russel da Cunha, diretor
superintendente da Belauto Automóveis, viajando para São
Paulo, representando as empresas Belauto, cm um curso
operacional e de marketing promovido pela Volkswagen
do Brasil. Regressará na próxima quinta-feira. /// A bo-
nita e elegante Nena Pinheiro, do "staff" da Galvão Pro-
paganda, dirigindo um VW Gol 89, modelo que continua
sendo o carro mais vendido do Brasil e um dos mais ca-
ros /// A elegante Enaide Murucy ganhou do marido Ali-
rio um Ford Del Rey 89 e está toda feliz /// 0 álcool está
completando 10 anos que serve de combustível para os car-
ros no Brasil. Já não está com o sucesso inicial /// Estive

na Marauto Veículos, presidida pelo empresário Mário Al-
meida. Lá, muitos carros novos e seminovos de várias
marcas /// Aliás, a Marauto é a única revendedora de Be-
lém que está com vários VW Gol GTi, com injeção eletrô-
nica /// Um amigo meu resolveu passear, às 23 horas,
dirigindo o seu Ford Landau, pela BR-31G, com a veloci-
dade de 60 km/h. Noite tranqüila e sem movimento na es-
trada, até que uma viatura da Polícia Federal Rodoviária
o interceptou. O guarda rodoviário com certa autoridade
disse: "o sr. está perturbando o trânsito!" — O meu ami-
go perguntou: "por que?" — Voltou a falar o policia rodo-
viário: — "o sr. está dirigindo muito devagar"... — Falou,
novamente, o meu amigo: "mas como, se a rodovia está
sem movimento c o único carro que vinha atrás do meu,
era o seu". — O polícia rodoviário tentou engrossar, fazendo
com que o meu amigo tomasse uma atitude que não é da

sua índole: exibiu ao polícia rodoviário a sua carteira de
magistrado. Dá para entender a atitude daquele polícia
rodoviário? /// O publicitário Oswaldo Dias Mendes, fa-
zia tempo que não me telefonava, mas na última quinta-
feira ligou para informar do sucesso da sua agência, a"Mendes Publicidade". Meus aplausos /// Um VW Gol GTi,
injeção eletrônica, está custando em Belém 38 mil cruza-
dos /// Preço de um Chevrolet Chevette em Belém: NCR$
14 mi. Monza Classic: 39 mil. Fiat Uno: NCR$ 15 mil. Uma
Parati está por 17 mil cruzados. Todos, naturalmente, mo-
delos 89. Um Gol 86 está custando 8 mil cruzados /// Ema-
nuel, o que entende de carburador em Belém, o qual eu
intitulei de "cardiologista", aconselha: colocar um litro de
querosene no tanque do carro a álcool. Evita que o car-
burador fique "pifado" ///
Frcando...
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