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ífeadeDeclaração de am
Raoni recebeu alta e ontem deixou o hospital

de Base de Brasília, onde estava/internado
desde o dia 19 de outubro, quando foi

submetido a uma cirurgia por causa de uma
artrite no joelho esquerdo — os pajés diziam
que ele estava com o "espírito do cavalo".

Raoni disse que nos últimos dias sonhou queíndios e brancos eram amigos. (Página 3)
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JORNAL DA AMAZÔNIA
SISTEMA ROMULO MAIORANA DE COMUNICAÇÃO

Lucidéa Maiorana
Diretor-Presidente
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PMB não tem registro no Pará
Remo descarta o
jogo defensivo

A despeito de dispor da vanta-
gem de decidir a classificação para

| a próxima fase do Campeonato Bra-
sileiro da Divisão Especial em seus
domínios — em partida prevista pa-
ra a próxima quarta-feira, no Man-

fueirão 
—, o Clube do Remo deverá

uscar a vitória diante do Fortale-
za, esta tarde, em jogo a ser reali-
zado no Ceará, no estádio "Presi-
dente Vargas", a partir das 17 ho-
ras HBV (16 horas em Belém). Ape-
sar do mistério, o time remista
deverá ser o mesmo que eliminou o
Paissandu da Divisão Especial. (Ca-
demo de Esportes/Página 6)

Um clássico em
clima de guerra

Num clima de guerra, Vasco e Fia-
mengo fazem, neste domingo, a partir
das 17 horas, o principal clássico da ro-
dada do Campeonato Brasileiro da Pri-
meira Divisão, em jogo que será trans-
mitido pela TV Liberal. A rivalidade
que cerca o clássico — sobretudo depois
da transferência de Bebeto para o Vas-
co — descarta qualquer favoritismo.
Entre os demais jogos se incluem Pai-
meiras x São Paulo, Santos x Inter de
Porto Alegre, Atlético Mineiro x Flu-
minense.

I I Neste sábado, o Cruzeiro venceu
o Coríntians, por 1 a O, e o Botafogo o
Goiás, por 2 a 1. (Caderno de Espor-
tes/Páginas 3 e 4)

NESTA EDIÇÃO

Loterias
FEDERAL:
1? prêmio 11.237 2? prêmio 70.030
3? prêmio 46.418 4? prêmio 01.138

5? prêmio 09.418
LOTECA: Dois jogos foram realizados on-
tem pelo concurso 009 da Loteria Esportiva:
Jogo 9 — Belenenses (Port) 3X0 Chaves
(Port), coluna 1; Jogo 12 — Real Sociedad
(Esp) 2 X 1 Real Madrid (Esp), coluna 1.

Harmonia planejada
NA TENTATIVA de harmonizar os elemen-' tos Homem, Natureza e Tecnologia foi rea-
lizada ontem, na praça Eneida de Moraes,
a XI Feira de Atividades Profissionais do' Centro de Ensino Técnico do Estado do Pa-
rá. Nas 42 barracas, confeccionadas pelos
próprios alunos, foram expostos redes de- pesca, equipamentos de vídeo, computado-
res, maquetes de usinas hidrelétricas e até
do projeto 'Guerra nas Estrelas'. (Página 11)

Aumento para os ônibus
O PRESIDENTE do Sindicato das Empre-
sas de Transportes de Passageiros de Be-
lém, Augusto Nogueira, espera que o
próximo reajuste das tarifas de ônibus, que
pode elevar o preço da passagem para NCz$
1,22, passe a vigorar a partir do dia 8.0 per-
centual de 74% de reajuste foi decidido na
reunião do Conselho de Administração da
EMTU. Falta apenas o governador do Esta-
do homologar. Os reajustes das tarifas dos
ônibus intermunicipais também serão auto-
rizados por Hélio Gueiros, conforme decre-
to assinado no dia 1? de novembro e
publicado no Diário Oficial do Estado.

(Página 4)
Sunab ganha as ruas

O PROJETO de fiscalização itinerante da
Delegacia Regional da Sunab começa a ser
posto em prática na próxima terça-feira, na
praça São Domingos de Gusmão, na Terra
Firme. Numa barraca ficará uma equipe de
20 pessoas, tendo à frente o delegado Har-
ley Wanderley, para receber denúncias de
irregularidades nos estabelecimentos co-
merciais e prestar esclarecimentos sobre
preços, contratos de aluguel e reajustes nos
planos de saúde. (Página 7)

A fuga dos alemães
AMADEUS HEMPEL, presidente do Verein
Für Politische Bildung, sediado em Hambur-
go, está em Belém para dar palestras no Mu-
seu da Universidade Federal do Pará, nos
dias 7, 8 e 9, sobre a atual situação das Ale-
manhas Ocidental t Oriental. Ele falou, on-
tem, sobre a fuga em massa dos alemães
orientais. (Página 14)

Na coluna do Zing
A POPULAÇÃO de Soure nunca terá ener-
gia produzida pela usina de Tucurui. A Cel-
pa não tem condições de fazer a rede por via
submarina.*****0 diretório do PDT está
mandando para o interior vários tipos de pe-tições para servirem de padrão a impugna-
ções na próxima eleição. (Página 12)

HOJE:
84 páginas em 7 cadernos
* Liberalzinho * Revista da TV

INTENÇÃO DE VOTO POR
REGIÃO DO PAÍS EM %

Candidatos

Fernando Collor de Mello (PRN)
Luís Inácio Lula da Silva (PT)
Sílvio Santos (PMB)
Leonel Brizola (PDT)
Mário Covas (PSDB)
Paulo Maluf (PDS)
Ulysses Guimarães (PMDB)
Guilherme Afif Domingos (PL)
Roberto Freire (PCB)
Âureliano Chaves (PFL)
Ronaldo Caiado (PSD)
Outros
Brancos/Nulos
Indecisos
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Não atingiu 1% Fonte: DataFolha

Mulheres entre Collor e
As mulheres estão di-

vididas: entre Fernando
Collor de Mello e Sílvio
Santos, os corações femini-
nos balançam na hora de
decidir em quem votar.
Essa foi uma das conclu-
soes a que chegou a 11?
pesquisa realizada pelo
Instituto DataFolha sobre
as eleições presidenciais e
primeira após o lançamen-
to da candidatura do apre-
sentador de TV pelo PMB.
A pesquisa apontou ainda
que Collor e Sílvio dividem
as intenções de voto entre
as pessoas que têm apenas
até o 1? grau, enquanto
Mário Covas é o líder entre
os que possuem nível supe-
rior, com 21% da preferên-
cia. Collor lidera também
entre os que ganham me-
nos de um salário mínimo
por mês, com 24% das in-
tenções de voto. Sílvio é o
segundo colocado, com
15%. Na região Sudeste a
situação se complicou pa-
ra todos os presidenciáveis
com a entrada de Sílvio:
ele já tem 15% das inten-
ções de voto. (Página 15)

Infarto mata
secretário

de Gueiros
Um infarto matou na ma-

dragada de ontem o secreta-
rio de Estado de Planejamen-
to, Amilcar Alves Tupiassu.
Ele foi encontrado por um de
seus filhos, caído próximo à
escada. Levado para a Unicor
da Beneficente Portuguesa,
uma hora depois foi declara-
do morto. O governador Hélio
Gueiros e o prefeito Sahid
Xerfan lamentaram a morte
de Tupiassu, que está sendo
velado no Palácio 'Lauro
Sodré'. (Página 5)

.HOJE--16:00
Campeonato Brasileiro de Futebol

Fase decisiva.
FLAMENGO X VASCO - Direlo do

Maracanã.
Ao vivo - hoje, quatro da tarde.

*•
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Os destroços do jatinho Lear Jet PT-ISN que bateu contra montanha logo após levantar vôo em Pampulha.

Xerfan vai ao
Gleba I e II
visitar obras
O prefeito Sahid Xerfan e

comitiva inspecionaram ontem
as obras de recuperação dos
conjuntos Gleba I e II, na Nova
Marambaia, cujas ruas foram
limpas e os esgotos desobstruí-
dos, num trabalho que mobili-
zou 350 homens e várias
máquinas. (Página 10)

Estudante
tocaiada por

desconhecidos
Não há pistas nem expli-

cações: às 11 horas da manhã
de ontem a estudante Nilda
Farias, de 19 anos, foi morta
no corredor do prédio em quemorava, no conjunto residen-
ciai Rio Negro, na Almirante
Barroso, com um tiro, por do-
is desconhecidos/Página 20)

Gay afunda
29 navios

na Tailândia
Cerca de 250 pessoas estão

desaparecidas em conseqüên-
cia do tufão Gay, que varreu,
com ventos de 193 quilômetros
por hora, levantando ondas de
até dez metros, o golfo da Tai-
lãndia, ontem. Ao todo, vinte
e nove navios viraram ou afun-
daram. (Página 25)

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

DOUTOR AMILCAR ALVES TUPIASSU
FALECIMENTO — ENTERRO — CONVITE

O Governo do Estado do Pará, na pessoa do Gover-
nador Hélio Mota Gueiros, cumpre o doloroso dever de comuni-
car às autoridades constituídas, aos amigos e ao povo em geral
o falecimento, ocorrido ontem, do seu colaborador e amigo, Se-
cretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, Dou-
tor AMILCAR ALVES TUPIASSU e convidar todos aqueles que
desejarem prestar sua última homenagem àquele que em vida
prestou tão relevantes serviços ao Estado e à comunidade paraen-
se, para o seu sepultamento que ocorrerá hoje, domingo, saindo
o féretro às 09:00 horas do Palácio Lauro Sodré para o Cemitério
de Santa Izabel.

O Tribunal Regio-
nal Eleitoral negou re-
gistro ao Partido Muni-
cipalista Brasileiro. A
desembargadora Lydia
Dias Fernandes, à épo-
ca do despacho presi-
dente em exercício do
TRE, negou seguimen-
to ao recurso especial
interposto pelo presi-
dente do PMB no Pará,
deputado Agostinho Li-
nhares, ex-candidato à
Vice-Presidência da
República, alegando
que o partido não com-
provou ter o número mi-
nimo de diretórios
municipais exigido por
lei na data da conven-
ção do diretório regio-
nal. (Página 16)
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Acidente mata
assessores
de Collor
A apenas dois minutos de

vôo do aeroporto da Pampu-
lha, em Belo Horizonte, o ja-
tinho Lear Jet PT-ISN, da
Belair Táxi Aéreo, bateu con-
tra uma montanha e expio-
diu: no acidente morreram
dois assessores da campanha
de Collor de Mello, os jorna-
listas Alexandrino Horta, de
32 anos, e Pedro Ernani Gou-
lart, de 30, o piloto César Au-
gusto da Costa e Silva e o
co-piloto João Bosco Montei-
ro Barros. (Página 20)

Criança
morta em

frente à casa
Mais uma criança foi

morta, ontem, enquanto
brincava em frente de sua
casa. Um motorista, salvo
do linchamento por uma
equipe do Patam e que não
foi encontrado nas delega-
cias de polícia, escapando,
portanto, da identificação,
atropelou Caio José Ferrei-
ra, de 4 anos, na rua Cesário
Alvim. O Chevette, branco
de placas AJ—9202, foi vira-
do e incendiado por popula-res que socorreram a cri-
anca mas não conseguiram
salvá-la. (Página 20)

Um milhão de
pessoas nas

ruas de Berlim
Ao mesmo tempo

em que milhares de
refugiados da Alemã-
nha Oriental lotavam
as estradas e esta-
ções de trens de Pra-
ga — voltando as cos-
tas aos apelos e pro-
messas de mudanças
feitos na véspera porEgon Krenz e ruman-
do para a Alemanha
Ocidental, quase um
milhão de pessoas in-
vadiam as ruas de
Berlim Oriental, on-
tem, em uma pacíficae imensa passeataem favor da demo-
cracia. A marcha, a
primeira permitida,
foi organizada por um
grupo de escritores,
artistas e intelec-
tuais. Nos discursos,
feitos na Alexander
Platz, foram pedidoso fim do artigo cons-
titucional que dá ao
Partido Comunista o
principal papel no go-verno e a legalização
de grupos reformis-
tas. (Página 24)
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Motociclistas matam 4 após o enterro
AGRADECIMENTO

"Na casa de mou Pai há muitas moradas. So assim não fora,
eu vo-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando Eu for, e
vos preparar lugar, voltarei e vos roceboroi para mim mesmo, para
quo onde Eu estou ostojais vós também".

(JOÃO 14:2-3)
Na certeza do reencontro com nosso pai, irmão, avô, sogro e

cunhado NATHANAEt FARIAS tEITÃO, hojo habitando com Deus
na morada por Elo prometida. Agradecemos a todos que
solidarizaram-sú conosco na partida de nosso amado para a vida
eterna, onde somente existo amor, paz e louvor.

Não há morte para aquele que permanece vivo em nossos co-
rações.

CARLOS ALCIDES BEIJA
FLOR PEREIRA

MISSA 7? DIA DE FALECIMENTO
A família daquele que em vida se chamou CARLOS

ALCIDES BEIJA FLOR PEREIRA, participa aos parentese amigos, seu falecimento em 03 de novembro p.p. e con-
vida para a celebração da Santa Missa em sufrágio de
sua alma, dia 09 de novembro, quinta-feira, às 08:00 ho-
ras da manhã, na igreja das Mercês.

A todos agradece penhorada pelo comparecimento
a esse ato de fé cristã.

PROFESSOR AMILCAR
ALVES TUPIASSÜ

FALECIMENTO-ENTERRO-CONVITE
Os Membros do Grupo de Ciência Política do

Departamento de Ciências Sócio-Políticas do Cen-
tro de Filosofia e Ciências Humanas da UFPa; pro-fundamente consternados pelo brusco falecimento
do professor AMILCAR ALVES TUPIASSÜ, funda-
dor e Titular da Cadeira de Ciência Política, convi-
dam seus colegas e amigos para o seu sepultamento,
a ocorrer hoje, às 9:00 h , saindo o féretro do Pa-
lácio "Lauro Sodré" para a necrópole de "Santa
Isabel".

Agradecem aos que se solidarizarem neste ato
de fé cristã.

AMÍLCAU TUPIASSÜ
FALECIMENTO - ENTERRO - CONVITE

O Departamento de Ciências Sócio-Políticas e
o Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Uni-
versidade Federal do Pará, cumprem o doloroso de-
ver de comunicar o falecimento de seu professor
titular, companheiro e amigo AMILCAR TUPIASSÜ
e convidam para o sepultamento a realizar-se hoje
(dia 05/11), saindo o féretro do palácio Lauro Sodré.

Rio (AG) — Motociclistas mata-
ram a tiros de pistolas calibre 45 qua-
tro homens que foram ontem ao cerni-
tério do Maruí, em Niterói, para os en-
terros de cinco das sete pessoas mor-
tas anteontem em tiroteios com agentes
da Polícia Federal durante uma opera-
ção antidrogas no morro do Pinto, no
Rio, e num motel da Vila Dutra, em Du-
que de Caxias. A chacina aconteceu às
10h30min, logo após o enterro do trafi-
cante Paulo Ferreira Marques, o "Pau-
linho Satã". Além de "Satã", foram
sepultados no Maruí o traficante Fer-
nando Luís de Souza Nogueira, o "Fer-
nando da Gata", sua amante, Norma
Sueli, Edivaldo Santos de Souza e Jor-
ge Luís de Oliveira Soares, o "Jorge
Gatinha".

0 primeiro a ser morto ontem foi
o profético Haroldo Valério da Concei-
ção, de 26 anos, assassinado quando to-
mava cerveja num bar da avenida
General Castrioto, bem próximo ao ce-

mitério por dois homens que estavam
numa motocicleta.

Outros três homens — dois deles ir-
mãos — também foram assassinados
por seis homens que usavam motocicle-
tas. Coincidência ou não. Cláudio Ro-
berto dos Santos, Waldeir Nascimento
de Moraes e Watson Nascimento de Mo-
raes tinham acabado de chegar do en-
terro de "Satã" quando foram mortos.
Os três estavam conversando na rua
Cristina, no bairro Venda da Cruz,
quando surgiram três motocicletas
com seis homens vestindo roupas ver-
des, tipo de campanha do Exército,
usando capacetes e luvas. Cláudio Ro-
berto, Waldelir e Watson foram balea-
dos na cabeça. Watson ainda foi levado
para o pronto-socorro de São Gonçalo,
mas não resistiu aos ferimentos. Os vi-
zinhos e alguns parentes dos três mor-
tos não quiseram falar ainda sobre o
crime.

0 enterro de "Satã", foi o primeiro

a ser realizado, às 10h30min de ontem,
enquanto na capela do cemitério de
Maruí cerca de 500 pessoas esperavam
a chegada dos corpos de "Fernando da
Gata" e de sua amante, Norma Sueli,
que demoraram a ser liberados peloInstituto Médico-Legal de Duque de Ca-
xias. Acompanhado por cem pessoas,o cortejo de "Satã" foi antecipado pelafamília, que não quiz falar com a im-
prensa. "Por favor, respeitem a nossa
dor. Nós não queremos falar nada", dis-
se um tio do traficante

Pouco depois, alguns homens se di-
rigiam aos fotógrafos e pediram quenão registrassem o enterro. Não havia
policiamento ostensivo na área do ce-
mitério, mas alguns policiais militares
do serviço reservado, acompanhavam
discretamente o movimento no Maruí.
Os outros enterros só saíram na parteda tarde devido ao atraso na chegada
dos corpos de "Fernando da Gata" e de
Norma Sueli.

FIM DE SUA
OBESIDADE

Adquiro o col_g«no »m pó NATU
V.TTA, a maravilha que emagreça o ro-

juvcnoK-, elimina fladdez, ruga. e ce*
lulilB. Produto fabricado pelo cirurgião

filáilico 
Romulo Mène. Temoi ainda co* '

ágeno em cápsula, guaraná com mel e
fibra* de fruta, e cereait paro tratamento
de prliào de ventre. T/Trav. 8enlamln '
C-nit.nl, 1122, Loj. 4,1(225-3067.

EMPREGOS?
Você encontra as
melhores ofertas
nos classificados
de O LIBERAL.
Fone: 222-0133

.|i|riiclas^
IJÂBftNO^preséntaçõ

mxmm2mmÊ7 llll

PM acusado de liderar a chacina
Rio (AG) — A chacina ocorrida

anteontem à noite na vila Aliança, em
Bangu, na qual seis pessoas foram
mortas e quatro feridas, foi praticada
por vários homens encapuzados, lide-
rados por um soldado do 14° BPM
(Bangu) identificado apenas como"Mongol", segundo denúncia feita on-
tem por parentes das vítimas. A sus-
peita inicial de policiais da 34a DP
(Bangu) de que a chacina teria sido
praticada por traficantes foi descar-
tada pelos parentes dos mortos. Os po-
liciais haviam chegado a essa conclu-
são porque quadrilhas de traficantes
querem assumir o controle dos pontos
de venda de drogas no local desde que
Sérgio de Souza Lima, o "Pitoco", até
então responsável pelo tráfico, mor-
reu em tiroteio com a polícia, há cer-
ca de três semanas.

Dos seis mortos, quatro chega-
ram a ser levados para o hospital Al-
bert Schweitzer, em Realengo, mas
não resistiram aos ferimentos: Mar-
ceio Carvalho Rodrigues, de 24 anos,
Anselmo Nascimento dos Santos, de
17, Roberto Marques da Silva, de 22, e
um homem branco, de cabelos lisos,

que vestia calça jeans, camisa azul e
calçava tênis preto. No mesmo hospi-
tal foram medicados os quatro feri-
dos: Antônio José Nascimento de Sou-
za, de 19 anos, Carlos Jorge de Jesus
Ferreira, de 23, Adriana de Almeida
Amorim, de 15, que está grávida, e
Deomir Gonçalves Martins, de 24
anos, este último transferido para o
hospital Carlos Chagas

Segundo informações do hospital,
os oito foram baleados na rua do far-
macêutico. Já Sebastião Marcos da
Conceição de 21 anos, e Adilson Morei-
ra Gomes, de 19, foram mortos perto
da casa do primeiro, na rua Antenor
Correia, 328.

A mãe de Sebastião, Sidneia Con-
ceição Coelho, de 43 anos, reconheceu
o PM "Mongol" como um dos inte-
grantes do bando responsável pela
chacina. Segundo ela, o PM e outros
homens, cujo número não soube preci-
sar, desceram de um Fusca vermelho
armados de metralhadoras e dispara-
ram friamente contra Sebastião e
Adilson, que conversavam num bar
da rua Antenor Correia próximo à ca-

sa de Sebastião. Após a saída dos cri-
minosos Sidneia conseguiu levar seu
filho ainda com vida para dentro de
casa, mas ele morreu na sala. Ela dis-
se ter tido informações de que o bando
já havia matado outras pessoas na
rua do Farmacêutico, que fica próxi-
ma à rua Antenor Correia.

— Foi pura maldade. Meu filho
não tinha passagens pela polícia, era
trabalhador. Mataram na covardia.
Antes de irem embora, ainda deram
rajadas de metralhadora para o alto.

A mãe de Sebastião acusou tam-
bém o PM de "estar espalhando o ter-
ror" na vila Aliança. Segundo ela. O
policial anda constantemente armado
pelo local, mata pessoas inocentes e
invade residências.

O relações públicas da Polícia Mi-
litar, major Lenine de Freitas, disse
ontem que o Comando Geral da corpo-
ração vai apurar as denúncias dos
moradores sobre envolvimento de po-
liciais do 14° BPM na chacina da vila
Aliança em averiguação sumária, pa-ralela à investigação da Polícia Civil
no inquérito instaurado na 34a DP
(Bangu)

PRIMA LILIA
Queríamos tor to ajudado. Queríamos ter le tratado e mais, tor som-

pro te compreendido como lu morecias. Penso eu que muito ainda faltou.
No entanto, tu sempre o fizeste a muitos quando necessitavam... Muito obri-
gado! Deus te dê o cêntuplo. Muito obrigado pala tua insuperável gene-rosidade. O céu te reconpensel...

Os merecimentos na vida não se perdem. Deus as acolho e disto somos
orgulhosos, orgulhosos também do haverei feito parte da nossa família.
Perdoa tudo... Como tu sempre souboste fazer com humildade. Me recordo

auando 
lias o Salmo 91 (tou predileto) menciono um do seus trechos: "Deus

lz: salvarei aqueles que me amam e protegerei os que me
conhecem como o Deus eterno".

Te agradeço por tudo o mais, recordarei sempre particularmente tua
imagem para moldar-mo nos rumos da vida, dom quo Deus nos dou. Adeus,
prima Lilia...

José Bernardo Priante

CONCURSO PÚBLICO
Temos apostilas completas e
atualizadas dos cursos do:

TTN-Técnico Tesouro Nacional
Banco do Brasil
Banco Central

Plastificamos seu título de eleitor, carteij
ra de identidade, carteira de estudante e ou-
tros documentos.

BANCA DO PLÍNIO
Jornais e revistas que você deve ler.

AV. PRESIDENTE VARGAS,
CALÇADA DO CORREIO CENTRAL

241-3592

m

AMÍLCAR ALVES

AMILCAR TUPIASSÜ
FALECIMENTO - ENTERRO - CONVITE

A Fundação Educacional do Estado do Pará
(FEP) comunica o falecimento de seu colaborador,
amigo, professor do curso de Especialização em Ad-
ministração Escolar e membro aa Comissão Implan-
tação da Universidade Estadual do Pará (UEP),AMILCAR TUPIASSÜ e convida a comunidade pa-ra seus funerais, dia 05 de novembro, às 9 h, sain-
do o féretro do Palácio Lauro Sodré.

RAIMUNDA 0CEANIRA TERRA DAS NEVES
(DICA)

1 ° ANO DE FALECIMENTO
"Na terra ela viveu, amou, sofreu e como anjo vol-

veu ao céu para cantar as glórias do Senhor!"
Os familiares da inesquecível RAIMUNDA OCEANI-

RA TERRA DAS NEVES (DICA), convidam os parentes
e amigos para participarem da santa m/ssa que será ce-
lebrada pela passagem do seu 1. ano de falecimento, a
realizar-se no dia 06/11, às 18:00 horas na Igreja da San-
lissima Trindade.

Antecipadamente agradecemos.

-e&'_l_ypí_j
-m_ i;._;; .o.iisneí .li -.

WCMEN10± ENtf RR0 - CONVITE
Yvone Tupiassu, Amilcar Tupiassu Fi-

lho, Márcio Tupiassu, Lise Tupiassu, pa-
rentes e amigos convidam para o
sepultamento daquele que em vida se
chamou AMÍLCAR ALVES TUPIASSU, a
ser realizado hoje, às 9 horas, saindo o
féretro do Palácio "Lauro Sodré", para
o cemitério de Santa Izabel. O faleci-
mento desse ente querido ocorreu na ma-
drugada de ontem.

A família agradece a todos que
participarem desse ato de fé e piedade
cristã.

AMÍLCAR ALVES
TUPIASSU

PEDRO MENDES DA CONCEIÇÃO FALEOMENT0 - ENTERRO - CONVITE
MISSA DO 7o. DIA — CONVITE

A Centrais Elétricas do Pará S/A - CELPA, e os fa-
miliares daquele que em vida se chamou PEDRO
MENDES DA CONCEIÇÃO, convidam funciona-
rios, parentes e amigos para a missa do 7°. Dia de
seu falecimento, que será celebrada no dia 06.11.89
(Segunda-Feira), às 18:00hs, na Basílica de
Nazaré.

MILTON PINHEIRO BRIGLIA
MISSA DO 1 ° ANO DE FALECIMENTO"Pai sua partida reproientou poro nó! a lição mais dificil da vida. Você so (oideixando om nossos corações umo imensa saudade que o tempo nunca apagorá. Es-Ia saudado é compensada polo fé e esperança de que você esteja num mundo melhore a certeza do que um dia nos reencontraremos".

Edna, Cloudelo, Kleber, Robert, Cleide, Cloly, Milton e Creuzo, convidam poren-tos e amigos paro a missa do 1° ano de falecimento de sou esposo e poi MILTONPINHEIRO BRIGLIA que completará no dia 06.11.89. Entretanto a missa soro reali-__d_ no d,a 05/11/89, na Capelo de Nossa Senhora das Graças, no Parque de Aero-náutica, entrada pela Av. Dr. Freitas, às 17:30 horas.
Antecipodamonte agradecem a todos que comparecerem a esse ato de fé cristã.

MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CRISTO
MISSA DO 30.°'DIA — CONVITE

LIBRA-COMÉRCIO DE VEÍ-
CULOS LTDA — através de seu
titular e funcionários, convida a
todos os clientes e amigos para
assistirem a missa do 30° dia,
que será celebrada no dia

05.11.89, às 19:30 horas da manhã na Capela dos
Capuchinhos. Desde já agradecem a todos que com-
parecerem a esse ato de fé e piedade cristã.

Os funcionários da Secretaria de
Planejamento e Coordenação Geral
do Estado do Pará — Seplan, cum-
prem o doloroso dever de convidar
parentes e amigos daquele que em vi-
da se chamou AMÍLCAR ALVES TU-
PIASSU, para o sepultamento, hoje,
às 9 horas, saindo o cortejo fúnebre
do Palácio "Lauro Sodré" para o ce-
mitério de Santa Izabel.

Antecipadamente agradecem aos
que participarem desse ato de fé.

Sena vai
pagar mais de

NCzl 3 milhões
Rio (AE) — 0 concurso nú-

mero 86 da Sena vai pagar o prê-
mio de NCz$ 3.454.000,00 para
quem acertar as seis dezenas da
sena principal, que serão sor-
teadas amanhã, às 9 horas, em
Brasília. A quina e a quadra te-
rão um prêmio de NCz$
2.879.000,00 para ser rateado
proporcionalmente entre seus
acertadores, enquanto as senas
anterior e posterior pagarão
NCzí 1.152.000,00.

0 prêmio líquido do concur-
so somou NCz$ 11.516.000,00, en-
quanto a arrecadação bruta foi
de NCzí 36.556.000,00. Foram
vendidos 15.227.000 bilhetes, de
acordo com o movimento extra-
oficial divulgado pela Caixa
Econômica Federal.

Loto

Rio (AE) — O concurso 662
da Loto vai pagar o prêmio de
NCz$ 1.514.000,00 para quem
acertar as cinco dezenas da qui-
na que serão sorteadas hoje, às
16 horas, em Brasília. O prêmio
líquido do concurso somou a
quantia de NCz$ 5.049.000,00 e a
arrecadação bruta foi de NCz$
16.028.000,00, com 7.697.000 bilhe-
tes vendidos, proporcionando
uma média de NCz$ 2,08 por bi-
lhete. 0 prêmio acumulado é de
NCz$ 1.010.000,00, de acordo com
o movimento extra-oficial divul-
gado pela Caixa Econômica
Federal.

Loteca

Brasilia (AG) — 0 concur-
so número 9 da Loteca vai pagar
o prêmio de NCz$ 1.903.000,00 pa-
ra quem acertar os 13 pontos. Os
acertadores de 10,11 e 12 pontos,
desde que não tenham errado
nenhum dos jogos numerados
de 1 a 10 na parte superior do vo-
lante, receberão proporcional-
mente o prêmio no valor de
NCz$ 1.269.000,00.

O prêmio líquido do concur-
so foi de NCz$ 3.172.000,00, en-
quanto que a arrecadação bruta
somou NCz$ 10.070.000,00. Fo-
ram vendidos 2.014.000 bilhetes,
conforme o movimento extra-
oficial anunciado pela Caixa
Econômica Federal.
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Depois de anos em último lugar, o lado direito da
metade inferior do volante subiu para o penúl-timo lugar e pôs uma frente de 27 sorteios so-
bre o lado direito da metade superior. Novo
kinterna. As metades superior e inferior do la-
do esquerdo estão com desempenho acima da
média (saíram mais de 825 vezes) e as regiões
do lado direito estão com atuação abaixo da
média. Reparem que a região líder está 37 sor-
teios acima da média e a região lanterna está
43 abaixo. No lado direito da metade inferior
ao volante estão localizadas três das cinco me-
lhores dezenas da Loto (56, 76 e 00) e três das
cinco piores (58, 69 e 87).

Mmm Há cinco concursos
não sai dezena de
final 9 na Loto.

Dezenas de final 9
mais atrasadas.

49 59 69 99
49: não sai há 52 concursos
59: não sai há 74 concursos
69: não sai há 50 concursos
99: não sai há 27 concursos

A 04 foi a dezena que mais este ano na Sena (13vezes), seguida das dezenas 19 e 42, que saíram i
10 vezes de janeiro até agora. As dezenas 08, 33 I
e 45 saíram nove vezes e estão em terceiro lugar. I
Quatro das seis dezenas que mais saíram este ano \na Sena estão localizadas no lodo esquerdo do vo-
lante. Reparem que nenhuma dezena iniciada por i
2 está entre as melhores do ano na Sena. Nem sem-'
pre estar bem no ano significa estar bem na Sena. I
Não é o caso. No momento, as líderes do ano sâo '
também as melhores dezenas da Sena.

¦?'• Há quatro concursos
não sai dezena de
final 6 na Sena. 6

Atraso das dezenas
final

06 16 26 36 46
06: não sai há 19 concursos
16: não sai há 04 concursos
26: não sai há 06 concursos
36: não sai há 11 concursos
46: não sai há 05 concursos

**• Hoje voltamos a dar
umas dicas para quem gos-ta de jogar em dezenas sor-
teadas no último concurso.
A dezenas 82 é a única que
saiu quatro concursos seguidos na Loto (nos concurso
128, 129, 130 e 131). Veja abaixo as dezenas queconseguiram sair três concursos seguidos e os con-
cursos em que isso aconteceu.

82
20: concursos 399, 499 e 401
28: concursos 356, 357 e 358
45: concursos 642, 643 e 644
74: concursos 405, 406 e 407
75: concursos 121, 122 e 123
75: concursos 165, 166 e 167
85: concursos 432, 433 e 434
92: concursos 394, 395 e 396
00: concursos 189, 190 e 191

Reparem que só a dezena 75 conseguiu repetir o
feito.

___• REÇIÀO DO VOLANTE DA SENA QUEMAIS SAI

>___](

IQ__I

l___.
)__].

08: saiu 14 vezes
09: saiu 11 vezes
18: saiu 12 vezes
19: saiu 17 vezes

A região do volante da Sena formada pelas deze-nas 08 09, 18 e 19 saiu 54 vezes (soma do desem-
penho das quatro dezenas) e está cinco sorteiosacima das regiões colocadas em segundo lugar. Re-
parem que eTa está localizada noTado direito dametade superior do volante. A dezena 19 está emsegundo lugar na Sena. A 08 está em terceiro lu-
gar com mais três dezenas. As dezenas 09 e 18no entanto, embora localizadas na melhor rogiaódo volante, não ocupam posição do liderança naSena.

OBSERVAÇÕES
' * 

n._inA__ I 
APOSTA.: Um "1°° 

_/• 
,0 d«Z8nas »••» exatamente a mesma chance de acertar aquina da Loto que doze cartões de sele dezenas. '" a

_£• Dezenas sorteadas no 85° concurso da Sena: 15 — 22 — 18 — 49 — 38 — 04
<•*• Há três concursos estão sendo sorteados dezenas de final 4 i
¦#• Tabuada feita até o concurso 660 da Loto .

na Se
' e 85 da Sena.
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Foi difícil o diálogo entre
Mário Soares e as ex-colônias

S3o Luís (AE) — A diplomacia
brasileira não esperava que o encon-
tro dos sete chefes de Estado dos pai-
ses que adotam a língua oficial por-
tuguesa, em São Luis, na semana pas-
cada, fosse se transformar em um con-
fronto entre Portugal e suas
èx-colônias africanas. O presidente de
Portugal, Mário Soares, acabou tendo
um diálogo difícil e duro com o presi-
dente de Moçambique, Joaquim Alber-
to Chissano, quando exibiu o incon-
íormismo do seu pais com a vincula-
.ção dos governos de Moçambique e
Angola à influência soviética e cubana.
>, "Os ventos da democracia que
Ivarrem os paíse do Leste e da Améri-
!ça Latina também chegarão à África",
;advertiu Soares, em um tom que mais'parecia o de um pai indignado ad-"moestando o filho. Chissano não deixou
por menos: "Achamos que a democrá-
cia é conquistada com democracia",
jespondeu. "Antidemocrático é um
;país querer dizer a outro de que modo
|deve se comportar para ser demo-
rcrático".' A origem desse diálogo está na
manobra que Chissano e o represen-

¦tante de Angola, Lopo do Nascimento,
articulam com os presidentes da

JGuiné-Bissau, general João Bernardo
[.'Vieira, de Cabo Verde, Aristides Ma-
l.ria Pereira.e Manoel Pinto da Costa,
i presidente de São Tbmé e Príncipe, pa-
£ra politizar o encontro de São Luís. A
^declaração conjunta dos sete países
tacabou, por isso, incluindo, com o
apoio do Brasil, dois parágrafos de

j-condenação à ingerência dos Estados
j Unidos e da África do Sul na política* interna de Angola e Moçambique.

Nada indicava que uma simples
reunião para decidir a criação do Ins-
tituto Internacional da Língua Portu-
guesa, idealizado pelo ministro da
Cultura, José Aparecido, fosse expor
as cicatrizes da descolonização africa-
na e o inconformismo do ex-coloniza-
dor com o rumo político das ex-
colônias. Na noite anterior, a reunião
de três horas do dia seguinte no Pala-
cio dos Leões sequer era imaginada.
O plano era usar uma hora para a di-
vulgação da declaração conjunta e do
ato constitutivo do Instituto, o qual há
havia dado trabalho por objeções apre-
sentadas por Soares.

A meia-noite de quarta-feira, de-
pois do jantar no Palácio dos Leões e
de uma apresentação de bumba-meu-
boi no pátio interno, Sarney levou seus
colegas para um passeio no centro his-
tórico de São Luís, cuja arquitetura é
tipicamente colonial. A região, à noi-
te, é ocupada por prostitutas, o que tor-
nou "desesperador" o trabalho da
segurança dos presidentes. Alegres, as
representações das ex-colônias ouvi-
ram na madrugada o sotaque lisboe-
ta de Mário Soares elogiar José Sarney
e decretar que aquele era um encon-
tro histórico: "Desde que se iniciou a
descolonização, há 15 anos, uma reu-
nião como esta era impensável, e gra-
ças a Sarney ela agora é realidade".

O encerramento do encontro seria
às 9 horas de quinta-feira. Sarney che-
gou às 10 horas e logo depois chegaram
os visitantes, todos hospedados a cem
metros do Palácio, no Hotel Vila Rica,
com despesas pagas pelo governo bra-
sileiro. No início da reunião, Chissano
pediu a palavra e desfiou um relato

Distritos paulistas vão
à 'festa' da emancipação

São Paulo (AE) — Hoje é dia
de festa no interior. A dez dias da
primeira eleição presidencial em
29 anos, os eleitores de doze distri-
tos paulistas vão às urnas para
uma decisão que pode influir de
imediato na vida dos lugares onde
moram: a emancipação político-
administrativa desses povoados.
Os defensores da tese separatista
têm a simpatia da maioria das po-
pulações, mas sofreram esta se-
mana um duro revés. O Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) manteve
as liminares concedidas a sete pre-
feituras e cancelou o plebiscito em
alguns dos principais distritos.

Nos lugares onde a consulta foi
mantida e, em alguns casos, com o
apoio das próprias cidades-sedes,
cerca de 50 mil pessoas cadastra-
das na justiça eleitoral até outubro
comparecerão aos postos de vota-
ção. Em distritos;como'Utihga,<em
Santo André, no ABC, onde a popu-
lação rejeitou no passado o des-
membramento, a campanha é
mais acirrada. Nas demais locali-
dades, segundo pesquisa da Frente
Distrital Paulista, há quase uma
unanimidade em torno do sim.

Além dos eleitores de Utinga,
deverão participar do plebiscito
convocado pela Assembléia Legis-
lativa do Estado os moradores dos
seguintes distritos: Euclides da
Cunha Paulista e Rosana (de Teo-
doro Sampaio), Guatapará (Ribei-
rão Preto), Ibitiuva (Pitanguei-
ras), Motuca (Araraquara), Taru-
ma (Assis), Embaúba (Cajobi),
Iaras (Águas de Santa Bárbara),
Espírito Santo do Turvo (Santa
Cruz do Rio Pardo), Borebi (Len-
çóis Paulista) e Dirce Reis (São
Francisco).

Entre os sete distritos onde o
plebiscito foi cancelado pelo TSE

estão os três mais importantes:
Bertioga, em Santos, Cumbica, em
Guarulhos, e Ilha Solteira, em Pe-
reira Barreto. As decisões judi-
ciais favoráveis às prefeituras que
não aceitam a separação impedi-
ram a votação em outros quatro
distritos: Alumínio (Mairinque),
Araçariguara (São Roque), Trabi-
jú (Boa Esperança do Sul) Epotun-
duva (Jaú). Em Moreira César, o
TRE acatou o argumento da pre-
feitura de Pindamonhangaba de
que não há os cinco quilômetros de
distância, exigidos por lei entre as
duas sedes."É um ato mesquinho, autori-
tário e sem respaldo das próprias
populações das cidades-sedes",
reagiu o presidente da Frente Dis-
trital Paulista, Wilson Coutinho, de
Euclides da Cunha Paulista, que
não poupa críticas aos prefeitos.
Ele garante.qite. as lideranças,, j&tfch,
gradas às- teses, separatistasnnes-jo
sas localidades não desistirão da
emancipação e anuncia que outros
25 distritos preparam documentos
ou aguardam decisão da Assem-
bléia Legislativa e do Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE).

Nos locais onde o desmembra-
mento for aprovado, os eleitores
deverão voltar às urnas 90 dias
após a criação dos novos munici-
pios através de decreto do gover-
nador Orestes Quércia para eleger
os prefeitos e vereadores. Os ou-
tros distritos, segundo prevê o arti-
go 34 das disposições transitórias
da nova Constituição estadual que
ainda deverá ser regulamento em
lei complementar, tem prazo até o
dia 31 de março de cada ano para
apresentar documentação à Co-
missão de Assuntos Municipais da
Assembléia Legislativa.

Oposição espanhola vai
combater os socialistas

*-

Sícc

Madri (AFP) — A oposição espa-
nhola que, â exceção de um partido,
não se consolidou seriamente nas elei-
ções gerais antecipadas do último do-
mingo, já está disposta a começar a
guerra contra o governo socialista, cu-
ja maioria absoluta no parlamento
acaba de ser confirmada.

Em 29 de outubro, o Partido Sócia-
lista Operário Espanhol (PSOE), que
governa majoritária e ininterrupta-
mente desde 1982, dava a impressão de
que perderia a maioria absoluta. O vo-
to dos emigrantes espanhóis espalha-
dos pelo mundo parece já ter se dado,
embora deva ser confirmado na minu-
ciosa contagem na junta eleitoral.

Mas os socialistas liderados porFelipe Gonzalez, chefe do governo, se
preparam para formar um governo e
seguir em frente, com os olhares jávoltados para 1992, quando a Espanha
será o centro da atenção mundial, com
os Jogos Olímpicos de Barcelona e a
exposição universal de Sevilha. Antes
das eleições, um porta-voz socialista
confiava que, se o PSOE estiver a fren-
te do governo até lá, será sua consa--gração.

' > Os dois maiores partidos de opo-
,$ição, o conservador Partido Popular• (PP) e o Centro Democrático e Social-(!CDS) não perdem tempo e já estáo

; convocado suas tropas para enfrentar
,à próxima batalha de quatro anos de
governo socialista.

O PP, que ganhou um deputado em
29 de outubro (passando de 105 para106) tem agora como líder José Maria
Aznar, que se diz disposto esquecer o
passado do partido, Asnar declarou
que exercerá uma oposição com diá-
logo e eficaz, com colaboradores quenão estão entre às velhas glórias. Al-
guns observadores consideram essas
palavras uma ruptura com o velho PP,¦ liderado desde seu surgimento pelo ex-
ministro de Francisco Franco, Manuel
Fraga Iribarne.

Aparentemente, toda a oposição
espanhola quer pintar as fachadas de
seus partidos. Nem bem terminaram
as eleições, o CDS se coloca em con-

tradição com o mesmíssimo Adolfo
Suarez, cuja biografia tem nada me-
nos que o de ter sido o homem que per-
mitiu à Espanha passar pacificamente
de quarenta anos de franquismo para
uma democracia.

Durante toda a campanha, Suarez
tentou convencer os eleitores de que
sua experiência anterior como presi-
dente do primeiro governo após a mor-
te de Franco, em 1975, poderia servir
para limpar as marcas socialistas da
vida espanhola. Agora, quando os elei-
tores lhe deram cinco deputados (fi-
cando com 14 em lugar de 19), Adolfo
Suarez senta-se no banco dos réus,
acusado por alguns setores de seu pró-'
prio partido.

O porta-voz do CDS, Antoni Fer-
nandez Teixedo, disse sibilinamente
que do ocorrido nas últimas eleições
se depreende que Suarez deve estar
mais presente no público... Suarez é
criticado por ter permanecido tanto
tempo nas sombras, apesar de saber
que sua imagem convence os es-
panhóis.

Agora é indiscutível que os cen-
tristas viverão momentos difíceis, já
que de segundo partido opositor pas-
saram a terceiro em importância. O
segundo se chama Esquerda Unida
(IU), coalizão em torno do Partido Co-
munista e sobretudo de seu líder Jú-
lio Anguita, o"Califa Vermelho".

Anguita, reforçado pelo fato de ter
conquistado dez deputados (de 7 para
17) também se prepara para futuras
batalhas. Mas com certa serenidade e
até dizendo que se os socialistas anun-
ciassem em seu programa de governo
medidas de sociais, eles seriam os pri-
meiros a apoiá-los.

Mas sem esquecer que foi precisa-
mente o não cumprimento dessas me-
didas, que fez desembocar na greve
geral de 14 de dezembro de 1988, e fez
com que os dois maiores sindicatos, o
União Geral dos Trabalhadores (UGT,
socialista) e o Comissões Operárias
(CCOO, comunista) declarassem guer-
ra a Felipe Gonzalez.

dramático de meia hora sobre a situa-
ção de Moçambique. "Dos 15 milhões
de moçambicanos", contou, "pelo me-
nos quatro milhões comem graças a
doações internacionais".

Depois foi a vez de Lopo Nasci-
mento falar em nome do presidente Jo-
sé Eduardo dos Santos, que ficou em
Angola negociando a paz com a guer-
rilha da Unita. Ele detalhou a interfe-
rência norte-americana e sul-africana
nas negociações que levaram ao fra-
casso o acordo de paz negociado recen-
temente. "O cessar-fogo estava acer-
tado, havia desmobilizarão de tropas,
até que os Estados Unidos exigiram
garantias de democratização para o
cessar-fogo", contou. Nascimento revê-
lou que Cuba, mesmo antes do prazo
combinado, retirou a metade de suas
tropas do território angolano, cerca de
24 mil soldados, e moveu seus efetivos
para locais acima do paralelo 13, mais
distante da Namíbia e das fronteiras
com a África do Sul. "Mesmo com es-
ses acenos de boa vontade os comba-
tes se tornaram mais violentos.
Tivemos 343 baixas no ano passado e
agora, de junho em diante, nossos mor-
tos chegam a mil".

Sarney ouviu atentamente e con-
cordou. "E inaceitável a interferência
dos Estados Unidos", disse o brasilei-
ro. "Nós vamos continuar pressionan-
do a Africa do Sul". Soares pediu a
palavra e explicou que seu país não
pretende fazer um gesto sequer para
ajudar Angola e Moçambique, justifi-
cando: "Nós tememos uma leitura
equivocada, que um gesto de Portugal
seja interpretado como uma retoma-
da do processo de colonização".

Raoni sai
engessado

do hospital
Brasília (AG) — Com a perna es-

querda engessada, o cacique Raoni
deixou ontem o hospital de Base de
Brasília, onde estava internado desde
o dia 19 de outubro, quando foi subme-
tido a uma cirurgia por causa de uma
artrite séptica do joelho esquerdo. Se-
gundo o ortopedista Flory Machado
Sobrinho, o cacique, de 58 anos, tem
uma "musculatura invejável", o que
permitirá uma recuperação rápida.
Ele informou que Raoni tira o gesso na
próxima sexta-feira e depois disso po-
dera retornar à sua aldeia no Xingu.
Ao se despedir dos médicos, Raoni dis-
se que o "governo tem que mudar a ca-
beca para respeitar os donos do
Brasil", os índios.

Enquanto aguarda a retirada do
gesso, Raoni ficará hospedado na chá-
cara de uma amiga, vizinha da resi-
dência oficial do governador de
Brasília. Oiortopedista Flory Macha-
do Sobrinho ainda não sabe o tipo de
fisioterapia que será feito pelo cacique,
mas acredita que sua recuperação se-
rá rápida. "Em 30 dias ele estará em
forma, porque tem uma musculatura
invejável, mesmo com 58 anos", disse
o médico que de qualquer forma já de-
cidiu que o tratamento será feito na ai-
deia em uma espécie de 'fisioterapia
natural".

Pronto para deixar o hospital des-
de as 7 horas, Raoni só recebeu a visi-
ta dos médicos às 9 horas. Bem
humorado, o cacique disse que nos úl-
timos dias de internamento sonhou queos índios e os brancos eram amigos.

CIA quer
seqüestrar
terroristas

Washington (AFP) — Os Estados
Unidos têm o direito de seqüestrar
terroristas em outros países para
julgá-los em seu território, declarou
o diretor da Agência Central de Infor-
mações (CIA), William Webster, em
uma entrevista publicada ontem pe-
lo, Washington Post.

Este é precisamente o trata-
mento que esperamos aplicar nos au-
tores do atentado de 21 de dezembro
do ano passado em Lockerbie (Escó-
cia), no qual morreram os 270 ocu-
pantes de um Boeing — acrescentou
Webster, lamentando que os meios
de comunicação tenham falado de-
mais sobre o trabalho dos
investigadores.

Também deu explicações sobre o
fracasso do recente golpe paname-nho contra o general Manuel Antônio
Noriega.

Os rebeldes — disse- quiseram
fazer tudo por si mesmos sem ajuda
norte-americana, atuando no estilo
antigo, sem violência. Inclusive
prenderam Noriega em um quarto
com telefone, que o general utilizou
para falar com seus aliados.

Conseqüência indireta do fracas-
so foi uma nova interpretação do de-
creto de 1976, que impede a participa-
ção norte-americana em atentados
contra dirigentes estrangeiros.

Agora, o Departamento de
Justiça não descarta nossa assistên-
cia a um golpe de Estado no qual ai-
gum líder possa morrer acidental-
mente. Claro que não participaremos
em nenhum projeto que preveja a
morte de um político — disse o chefe
da CIA.

Sobre o atual processo de evolu-
ção na URSS, Webster disse que o
prazo de que Mikhail Gorbachev dis-
põe para impor suas reformas é cada
vez menor, acrescentando que se-
riam necessários quatro anos ou
mais para que os consumidores so-
viéticos pudessem apreciar os resul-
tados da reconversão econômica.

A propósito da China, o diretor
da CIA afirmou que existe uma luta
surda pelo poder entre o "homem
forte" Deng Xiaoping e o presidenteYang Shandgkun.

Finalmente, referiu-se ao Afegã-
nistão, dizendo que, apesar da ines-
perada resistência do governo de Ca-
bul, que recebe todo mês cerca de 300
milhões de dólares de ajuda soviéti-
ca, os rebeldes "estão ganhando" a
guerra.
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DISPENSA
No próximo dia 5 de novembro, a Consti-

tuição do Estado já vai completar um mês que
foi promulgada, mas, à Assembléia Legislati-
va continuam a ir todos os dias os 123 asses-
sores contratados para ajudar os 41 deputados
estaduais a prepararem a lei maior do Estado.

Aquela mais de uma centena de asscsso-
res foi contratada para o período em que fun-
cionasse a Assembléia Estadual Constituinte,
dissolvida a 5 de outubro, data em que encer-
rou seus trabalhos.

Na Assembléia é mais quem está apostando
que o novo trem com os 143 passageiros em trãn-
sito acabe fazendo parada lá mesmo, num fi-
nal de viagem tranqüilo e compensador.

GALINHA
O delegado de Polícia compareceu como testemu-

nha referida. O empregador ofereceu o cargo ao em-
pregado que se afastara, mas este recusou-se assumir,
alegando ter sido dispensado e não ter condições de voltar
ao trabalho.

A questão, ora em grau de recurso junto ao Tribu-
nal Regional do Trabalho, envolve um inédito proble-
ma de direito centrado na pergunta: até onde a conduta
do empregado fora do emprego pode interferir na rela-
ção de trabalho?

É que o empregado fora acusado pela comunida-
de da pequena olaria onde trabalhava, de abusar das
galinhas, usando-as para finalidades outras que as sim-
plesmente alimentares, e liquidando as criações das re-
dondezas.

Sob ameaça de linchamento, foi detido por um dia,
por sua própria segurança e, depois, a empresa julgou
prudente dar-lhe férias. Ao término destas, o empregado
achou que não podia continuar trabalhando naquele local,
com medo da furiosa vizinhança. A empresa alegou aban-
dono de emprego, o empregado se declarou demitido.

A primeira instância decidiu pela empresa.

LEGISLAÇÃO

O livro "Matéria Eleitoral", do professor
Manfredi Mendes de Cerqueira, editado pela
Cultural Cejup e lançado, há duas semanas, no
Piauí, está, agora, em todo o Brasil. A obra,
que reúne toda legislação eleitoral vigente, e
que regulamentará as eleições do dia 15, teve
sua edição esgotada e uma nova reimpressão
começa a circular pelo país.

Seu autor, o professor Cerqueira, é presi-
dente do Tribunal Regional do Piauí, dirige a
Escola Superior de Magistratura daquele Es-
tado e, no próximo dia 1^ de janeiro, será em-
possado no cargo de Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado do Piauí. Fi!

GAFE
No último dia do mês de outubro, a Assembléia Le-

gislativa fez sessão solene para entrega de títulos ho-
noríficos. As Voluntárias da Santa Casa estiveram lá
representadas para receber o diploma, que levou até
o discurso de agradecimento que acabou não fazendo,
porque não foi chamada para tal, como havia sido com-
binado que faria. O convocado para agradecer o "hon-
ra ao mérito" foi um empresário do setor da construção
civil. Não sabia o que dizer. Desculpou-se porque não
estava preparado.

À noite, houve um jantar num restaurante. Quem
patrocinava era o empresário. Sua roda de convidados
era integrada por boa parte do pessoal do cerimonial
da Assembléia que tirou da ordem dos discursos as Vo-
luntárias da Santa Casa.

FANTASMA
Em vez de eleitor-fantasma, nesta eleição o que apa-

receu foi candidato-lántasma, segundo o bom-humor
popular.

Trata-se de Sílvio Santos: seu nome não é o real,
defende um programa que não foi criado, através de um
partido sobre o qual há dúvidas de que exista de direi-
to e, na cédula, o eleitor terá que assinalar o nome de
um candidato que já deixou de ser.

E é uma assombração para os demais candidatos...

CENTRO

Ser de centro tem as suas vantagens, mas
também suas desvantagens. Enquanto gover-
nadores do PMDB consideram a viabilidade
da alternativa Covas, para "enterrar" Ulysses
Guimarães, um intelectual de esquerda explicava
num movimentado bar de Belém, porque não
votará no senador paulista para presidente:É que eu não sei até onde o programa
dele é caiado...

PRESIDENTE
Quem vai ganhar a eleição é Ulysses Guimarães.

A afirmação provocou um momento de silêncio na
roda que discutia animadamente a campanha eleito-
ral, e partira de um juiz.

Diante da surpresa interrogação dos demais, ele ex-
plicou: Nenhum presidente contará com maioria do Con-
gresso. Quem manda, lá, ainda é e, possivelmente, vai
continuar sendo Ulysses. E os poderes do Congresso são,
hoje, tão grandes que o presidente, qualquer que seja
ele, terá que estar de bem com Ulysses para poder go-vernar. Ou seja: o presidente de fato será ele.

DIÁRIOS
A Cinbesa, a empresa de informática da

Prefeitura, concluiu a microfilmagem de to-
da a coleção do Diário Oficial do Município, desde
sua primeira publicação em 9 de agosto de 1958,
num total de 7.002 exemplares, passando a ocupar,
na forma papel contínuo, 20m2 e em microfil-
me l,25m2 com vida útil prevista para dois
séculos.

Outro arquivo que está sendo informatizado
é o da Secretaria Municipal de Administração.
Os arquivos dos documentos de funcionários
ativos e inativos, num total de 350.000 documentos
estão sendo microfilmados. Em alguns segundos,
qualquer documento de funcionário ou ex-
funcionário da Prefeitura pode ser localizado.
*''' " #s*i|«
TÁXIS

Embutidas discretamente na nova tabela que os táxis
estão utilizando, uma nova cobrança que vai apanhar
muito usuário desprevenido: preço para o transporte
de volumes.

Segundo a tabela, volumes de até 50 centímetros
de comprimento ou peso acima de 50 quilos terão que
ser pagos por fora do taxímetro, na base de NCz$ 5,00
a unidade.

Pior para quem chega ou sai da cidade: as já ca-
ríssimas corridas para ir ou vir do aeroporto e termi-
nal rodoviário passam a custar, agora, pequenas fortunas.
E quem quiser levar um pacote grande de um local pa-
ra outro, indepenentemente da distância, vai ter que de-
sembolsar os 5 cruzados novos do mesmo jeito.

A notícia só é boa para os carroceiros que estacio-
nam na Estrada Nova: desse jeito, facilmente vão po-
der competir com os automóveis.

EM POUCAS LINHAS

Domingo de folga e tutti quanti esperando
pelo sol do último dia do feriadão para quem "en-
forcou" o trabalho depois da quinta-feira de Fi-
nados. ***** O dr. Célio Rodrigues Cal foi homenageado
pelo Tribunal de Justiça do Estado nas últimas sessões
do Tribunal Pleno e das Câmaras Reunidas, por pro-
posição do desembargador Stéleo Menezes. ***** Cerca
de duas mil pessoas participaram de um ato
público em frente à Prefeitura e à Câmara Mu-
nicipal de Abaetetuba, na noite de sexta-feira,
para protestar contra um grupo de vereadores
que não quer aprovar o projeto de lei que au-
toriza a construção do centro comercial, onde
deverá funcionar o mercado de peixe e a feira
padronizada. ***** Amadeus Hempel, presidente da
Verein f Ur Politische Bildung, uma associação para
formação política com sede em Hamburgo, na Alemã-
nha Ocidental, esteve em visita a O LIBERAL, anteon-
tem, e deu uma entrevista falando sobre a crise que se
instalou no leste europeu e que está fomentando o êxo-
do em massa da Alemanha Oriental. Nesta terça-feira,
Hempel estará ministrando o curso "Alemanha entre
oeste e leste", no Museu da Universidade. ***** Fer-
nando Pedreira, em seu artigo "Na Loja de Lou-
ças", publicado na página 7 desta edição, partede um ensaio do escritor norte-americano John
Updike em que o autor critica o hábito de ar-
tistas e escritores fazerem conferências e pa-
lestras, para analisar a política brasileira quese faz mais em torno de nomes que de idéias.***** 0 governador Hélio Gueiros determinou ao ce-
rimonial que chamasse todos os secretários de Estado
e diretores de empresas de administração direta quesaíram de Belém, especialmente para Salinas e Mos-
queira, aproveitando o feriado, para que venham paraos funerais do secretário de Planejamento Ami lcar Tu-
piassu. ***** A professora Terezinha Gueiros, se-
cretaria de Educação, que estava no Rio de
Janeiro, também voltou a Belém, para o sepul-
tamento de Ami lcar Tupiassu. Em companhia
de Terezinha, veio uma irmã de Tupiassu quereside no Rio. ***** De volta da Europa, onde este-
ve em Paris, Milão e Lisboa, o advogado Aldebaro Baim
Klautau foi companheiro de vôo, da capital portugue-

sa a Recife, do presidente português, Mário Soares, com
quem conversou algum tempo. Ao se dizer suplente de
Jarbas Passarinho, só ouviu elogios ao senador, como
sendo este "um dos homens mais brilhantes deste mundo".***** Baim ficou impressionado com a discri-
ção do presidente português, em viajar num
avião de linha comercial (TAP) e sem maio-
res espalhafatos na sua segurança. Eram seis
pessoas na comitiva e apenas um ajudante de
ordens fardada 1\ida muito discreto. ***** Soares
vinha ao Brasil para participar de uma reunião com
o presidente Sarney, em São Luís. ***** Mutuários da
Cohab voltam a reclamar, por que voltou a atrasar
a entrega dos carnes para pagamento de suas
prestações. Têm de ir lá todos os dias saber se
ficaram prontos e, ainda, brigar para não co-
brarem juros e correção pelo atraso, cuja cul-
pa não lhes cabe. ***** O Tribunal de Justiça adiou
a decisão sobre a lista tríplice de advogados para preen-chimento da vaga que será aberta com o término do pri-
meiro biênio do mandato do bacharel João Alberto Paiva.***** Enquanto isso, já foi composta pelos de-
sembargadores Stéleo Menezes e Maria Lúcia
Gomes a comissão examinadora do concurso
para auditor substituto da Auditoria Militar do
Estado. ***** Vinte e nove sindicatos ligados aos portosde toda a Amazônia e de outros Estados subscreveram
um telex para o ministro dos Transportes, José Reinaldo
Carneiro Tavares, protestando contra o desmembramento
do terminal de Vila do Conde, da Companhia das Do-
cas do Pará, para a administração direta da Portobrás.
Alegam que a medida vai prejudicar a combalida CDP,
agora com nova administração, mas que já está inchando,
novamente, seu quadro de empregados, trazendo-os de
fora da empresa. ***** O deputado Guaracy Silveira
já "afifou". Ele quis "collorir", mas empurra-
ram sua adesão com a barriga. Depois, "ma-
lufou". ***** O deputado Jorge Arbage foi o relator
da matéria que aumenta para 102 milhões de cruzados
novos, a verba no orçamento da União, destinada a obras
no aeroporto de Val-de-Cães para reforço da pista 02/20,
ampliação da pista de pouso 06/24 de 2.527m para 3.227m,
reforma, melhoramentos e ampliação do atual termi-
nal de passageiros e construção de uma pista de táxi.
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Nova tarifa dos ônibus pode
começar a vigorar no dia 8

O próximo reajuste das tarifas de
ônibus, que eleva o preço da passa-
gem para NCz$ 1,22, pode começar a
vigorar a partir do dia 8. É o que espe-
ra o presidente do Sindicato das Em-
presas de Transportes de Passageiros
de Belém, Augusto Nogueira. Porém,
até o meio-dia de anteontem, não ha-
via chegado ao Palácio Lauro Sodré a

resolução do Conselho de Administra-
ção da Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos (EMTU) que,
em reunião presidida pelo secretário
de Estado de Transportes, Manoel Ri-
beiro, aprovou o reajuste de 74% para
as tarifas, abaixo do percentual pro-
postos pelo sindicato patronal, de
92%.

Em frente ao sindicato, fila para o vale-transporte

Segundo Augusto Nogueira, se o
governador Hélio Gueiros autorizar
os 74% de aumento proposto pela EM-
TU, os empresários vão reivindicar o
reajuste baseado no índice da inflação
mensal, que já é aplicado nas tarifas
de táxis. Mas, caso o governador di-
minua o percentual de aumento, como
acontece geralmente, o sindicato vai
continuar reivindicando reajustes
com base na planilha dc custos, já que
a defasagem no setor até o último au-
mento estava em 57%, afirmou Au-
gusto Nogueira. Ele discordou dos da-
dos apresentados pelo Dieese, exibin-
do o quadro de evolução da tarifa,
salário-mínimo e inflação dos últimos
12 meses, no qual consta que de no-
vembro de 88 a novembro de 89 houve
uma variação de 809,09% no preço das
tarifas. Augusto Nogueira argumen-
tou, ainda, que a passagem em São
Paulo está NCz$ 1,10; na Grande São
Paulo NCz$ 1,25; no Rio de Janeiro
NCz$ 1,30; e em Brasília NCz$ 2,60.

Anteontem, em frente à sede do
sindicato foram formadas extensas fi-
Ias para a compra de vale-transporte,
que vigora até 30 dias após a vigência
da nova tarifa, com o valor atual. Os
empresários alegam que Belém é a
única capital do país que estende a va-
lidade do vale-transporte. já que nas
demais o passageiro complementa o
preço da passagem logo após o reajus-
te se apresentar o vale com o preço
antigo.

Ribeiro acha que Dieese exagera
O reajuste nas tarifas de ônibus

intermunicipais agora será autoriza-
do pelo governo do Estado, através da
Secretaria de Estado de Transportes,
conforme decreto assinado pelo go-
vernador Hélio Gueiros em Io de no-
vembro, e que já foi publicado no Diá-
rio Oficial do Estado. Antes, as tarifas
dos ônibus intermunicipais eram rea-
justadas junto com as dos ônibus inte-
restaduais, já que o Ministério dos
Transportes fixava o percentual de
aumento, comunicava, via telex, ao
Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, que informava o Distri-
to Rodoviário em Belém. Essa forma
de reajuste causava problemas por-
que não existia planilha de custos, por
isso Hélio Gueiros decidiu que esses
cálculos serão feitos pela Secretaria
de Estado de Transportes.

Não existe acordo
Sobre o reajuste das tarifas de

ônibus urbanos, o secretário de Esta-
do de Transportes, Manoel Ribeiro,
negou que o percentual de 74% fixado
pelo Conselho de Administração da
EMTU representa uma quebra do
acordo firmado entre a empresa e os
empresários, segundo o qual esse rea-
juste seria feito com base no índice da
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Manoel Ribeiro: acordo não existe

inflação mensal. Manoel Ribeiro disse
que esse acordo nunca existiu, pois
cabe apenas ao governador do Estado
fixar o percentual e autorizar o rea-
juste das tarifas, que geralmente fica
abaixo do pedido pelos empresários.
Manoel Ribeiro esclareceu que, na

reunião do Conselho, quando a tarifa
aprovada foi de NCz$ 1,22, o represen-
tante da comunidade, Francisco Xa-
vier, propôs que, se o governador au-
torizar o percentual de 74%, o próxi-
mo reajuste, dentro de 30 dias, seria
calculado com base no índice da infla-
ção, zerando a defasagem do setor.
Essa proposta foi aceita por Augusto
Nogueira, presidente do sindicato pa-
tronai, que ainda cogitou a possibili-
dade dos empresários colocarem para
circular toda a frota a partir das 19
horas, o que não vem acontecendo.

Ó secretário discordou da afirma-
ção do diretor do Dieese, Roberto Se-
na, de que o trabalhador vai perder
30% do seu salário com transporte,
caso a passagem passe para NCz$
1,22. Segundo ele, o trabalhador que
ganha até três salários mínimos gasta
apenas 6% do salário pagando passa-
gens de ônibus, pois recebe o vale-
transporte. Hoje, disse Ribeiro, 65%
dos passageiros possuem vale-
transporte ou meia-passagem. "O
Dieese sempre insiste no termo traba-
lhador para impressionar, quando de-
veria empregar o termo generalizado"'de população", acrescentou Manoel
Ribeiro.

PHILCO HITACHI
COM 3
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Seletor digital com
12 posições, automático.
Controle simultâneo de cor,
brilho e contraste.
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à vista
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Fiscalização
da Sunab na

O posto, que será
instalado depois de

amanhã, vai receber
denúncias e ajudar

os moradores do
bairro a esclarecer

suas dúvidas

Na 

próxima terça-feira, a Dele-
gacia Regional da Sunab ar-
ma seu primeiro posto de fis-
calização itinerante na praçaSão Domingos de Gusmão, na avenida

Celso Malcher, no bairro da Terra
Firme. Além de receber denúncias de
irregularidades nos estabelecimentos
comerciais, a equipe de 20 pessoas,
entre inspetores, fiscais, economistas
e pesquisadores, tendo à frente o dele-
gado regional Harley Wanderley, vai
informar a população, esclarecendo
dúvidas sobre preços, contratos de
aluguel, reajustes de planos de saúde
e outros assuntos ligados à economia
popular. A equipe permenecerá na
barraca das 8 às 13 horas e também
poderá programar palestras com co-
merciantes e pessoas da comunidade
que queiram conhecer a legislação da
Sunab.

O projeto de fiscalização itineran-
te, pioneiro no país, será acompanha-
do por representantes de duas asso-
ciações de defesa do consumidor da
Terra Firme: a Solidariedade e a
Adecon. Harley Wanderley disse on-
tem que a equipe da Sunab, dependên-
do da receptividade, permanecerá de
dois a três dias no bairro, auxiliando
os moradores. Segundo ele, os comer-
ciantes e empresários devem ficar
atentos a esse tipo de fiscalização, pa-ra evitar que sejam autuados e multa-
dos por cobrarem preços acima do
real. Atualmente, o valor de uma mui-
ta varia entre 500 e 200 mil BTNs porinfração.

Harley Wanderley informou que o
próprio empresariado pode se reunir

Harley: receptividade

e solicitar à Sunab palestras de escla-
recimentos sobre a legislação, pois o
organismo pretende não apenas mui-
tar o infrator, mas evitar as infra-
ções. Segundo ele, um dos problemas
enfrentados pela Sunab para desen-
volver uma fiscalização mais rigoro-
sa é a falta de recursos financeiros e
de pessoal, já que hoje o organismo
conta com apenas 14 fiscais que
atuam em todo o Estado. Diante des-
ses problemas, disse, a comunidade
da Terra Firme se comprometeu em
arrumar a barraca e materiais neces-
sários para a instalação do posto
itinerante.

A princípio, Harley Wanderley
aceitou a proposta da Secretaria Mu-
nicipal de Economia de instalar os
postos junto às administrações dos
mercados municipais, mas depois de-
cidiu que seria melhor armar as bar-
raças em praça pública, para manter
um contato mais direto com a
população.

Martins critica aumentos
para peças e automóveis

O deputado federal Mário Mar-
tins (PMDB-Pa) vai se pronunciar
amanhã na Câmara dos Deputados
contra a Associação Nacional dos Fa-
bricantes de Veículos Automotores
(Anfavea) e o Sindicato Nacional da
Indústria de Componentes para Veí-
culos Automotores (Sindipeças) os
quais, mesmo após os reajustes nos
preços de peças e veículos em setem-
bro e outubro, querem novos aumen-
tos. Mário Martins, proprietário da
empresa Transbcampos e ex-
presidente do Sindicato das Empre-
sas de Transporte de Passageiros de
Belém, disse que em outubro o gover-
no concordou em aumentar o preço
dos automóveis no dia 16, ao invés do
dia 25, sob a condição de que o próxi-
mo reajuste só fosse autorizado 30
dias depois. Porém, afirmou Martins,
mais uma vez a Anfavea pretende an-
tecipar essa data.

Segundo ele, esses aumentos, a
despeito do acordo firmado entre go-
verno e empresários do setor, só aten-
dem, na prática, aos interesses desses
últimos, enquanto que as conseqüên-
cias recaem sobre os demais segmen-
tos da economia, já que os preços de
veículos, peças, combustíveis e fretes
elevam o índice da inflação. Portanto,
prosseguiu, as pretensões da Anfavea
e do Sindipeças são extremamente
prejudiciais ao consumidor em geral,
afetando todo o setor de transportes.
Entre as conseqüências dessa política

de preços, citou Mário Martins, estão
os aumentos das passagens de ônibus,
a greve dos "cegonheiros" pelo rea-
juste nos fretes, o aumento do preço
dos carros usados e as sucessivas pa-
ralisações no serviço de transporte
coletivo.

Crescimento
Mário Martins disse discordar do

presidente da Anfavea, Pedro Eber-
hardt, o qual afirmou que o reajuste
de 32,36% concedido em outubro não
foi suficiente para cobrir a inflação de
setembro. Segundo o deputado, o es-
paço entre os dois últimos aumentos
permitiu conservar o crescimento das
taxas de lucro no setor automobilísti-
co. Ele se disse surpreso com o artigo
de Pedro Eberhardt publicado na Ga-
zeta Mercantil, edição de 19 de outu-
bro passado, ressaltando somente o"esforço, ousadia e visão" dos empre-
sários da indústria nacional de auto-
peças para justificar os sucessivos re-
cordes de venda no mercado interna-
cional. Enquanto isso, frisou Martins,
os empresários se queixam dos custos
da produção e alegam falta de peças e
componentes para justificar a exis-
tência de milhares de veículos para-
dos nos pátios das montadoras. Para
Mário Martins, é preciso "evitar os
aumentos abusivos dos preços de veí-
culos e autopeças, para restabelecer
a estabilidade e a confiança indispen-
sáveis à manutenção da produtivida-
de da indústria nacional".

/

[OMOCÂO
AS MELHORES OFERTÍS SÓ A

Almirante Barroso Mat. de Construção lhe ofereça
COMPROVE

DE POR
Vergalhõo 3/16  768 4,80
Vergalhão CA-50-1/4  8 80 550
Vergalhõo CA-50-3/8  8^40 5^30
Caixa Descarga Plástica  3ó'03 22^52
Ducha Corona 110V  120*06 7504
Tubo PVC esgoto 40mm 6mts  49,61 3100
Tubo PVC esgoto 50mm 6mts  77,79 48 62
Tubo PVC esgoto 75mm 6mts  121^68 7605
Tubo PVC esgoto lOOmm 6mts  168,11 105,00
Pia Marmorite l.OOrnt  288,00 180^00
Pia Marmorite l,20mt  320'00 200^00
Pia Marmorite l,40mt  392,00 24500
Pia Marmorite l,50mt  400^00 250'ü0
Caixa D'água Brasilit 250 lts. c/tampa  266^60 166^63
Caixa D'água Brasilit 375 lts. c/tampa  325^56 217,17
Caixa D'água Brasilit 500 lts. c/tampa  392'56 261,71
Caixa D'água Brasilit 750 lts. c/tampa  645^00 430,00
Caixa D'água Brasilit 1.000 lts. c/tampa  783,73 52249
Textura Suvinil Latão  353^47 220^00
Massa Acrílica Suvinil Latão  331,44 20700
Suviflex Impermeabilizante  743^29 464,56
Tubo Elelroauto 1/2  9 60 6 00
Tubo Eletroduto 3/4  1280 800
Tubo Eletroduto 1"  16,00 10^00
Cumieira Articulada-Brasilit  15 04 940

OFERTAS DA SEMANA
Suvinil Látex GL  107,40 71,60
Suvinil Látex Latão  483,43 322 29
Bacia Sanitária Branca e Cores  601,80 401^20
Massa PVA Suvinil  138,55 92,00
Coralar todas as cores Galão  73,60 46,00
Coralar Latão  368,00 230,00
Telha Brasilit 2,44x0,50  36,55 21,50

ALMIRANTE BARROSO MAT. DE CONST. LTDA.
Av. Alm. Barroso, 820, esq. da Humaitá

Fono- 226-0025 . 226-9258

USE NOSSO CREDIÁRIO E 3xS/JUROS

Firme
ECT inaugura
rede postal em
rios da região

i
A Empresa Brasileira !

de Correios e Telégrafos ;
ECT vai inaugurar amanhã, ;
às 18:00 horas, no porto do
Novotel, o serviço da Rede ;
Postal Fluvial, em solenida- j
de a ser presidida pelo pre- ,
sidente da ECT, Joel ;
Marciano Rauber e na pre- ;
sença do vice-presidente da •
empresa, José Carlos Rocha !
Lima.

O novo serviço, a ser ;
operado inicialmente por •
três navios servirá com a li- '
nha LPF-01 as cidades de '.
Belém, Almeirim, Prainha,
Monte Alegre e Santarém,
num percurso de 950 milhas,
em viagem de ida e volta
prevista para ser realizada
em 10 dias; a linha LPF-02
cobrirá o percurso Oriximi-
ná, Óbidos, Alenquer, Santa-
rém, Aveiro e Itaituba, no
total de 486 milhas e 6 dias
de viagem redonda; a ;
LPF-03 servirá à região das ;Ilhas, aportando nas cidades !
de Ponta de Pedras, Muaná, I
São Sebastião da Boa Vista, ;
Oeiras do Pará, Bagre, Bre-
ves, Gurupá, Porto de Moz, jSenador José Porfírio até o
Porto de Vitória, em Altami- 1
ra, num trajeto de 916 mi- jlhas a ser percorrido, ida e ;volta, no espaço de 9 dias. i

Conduzindo exclusiva- jmente carga postal das mais
variadas espécies, a Rede
Postal Fluvial dos Correios I
visa a eliminação e redução '
de várias dificuldades atual--
mente existentes no encami-
nhamento de objetos postais,
como no transporte de
reembolso e encomendas
postadas via superfície,
além de favorecer e incre-
mentar mais ainda o inter-
câmbio comercial entre as
localidades servidas, com a 1.capital e o resto do país, pos-'
sibilitando à ECT exercer as''
suas funções básicas, nos as-
pectos social, cultural e co-^
mercial. Durante a
solenidade de inauguração I
do novo serviço, a ECT fará ,
o lançamento de um carim-_
bo comemorativo alusivo ao,;
evento.

Presidente
da ABNT í
em Belém jj

)lO presidente da Asso^,
ciação Brasileira de Nor-
mas Técnicas, Péricles
Brasiliense Fusco está com'
a chegada confirmada para
ministrar a partir de ama-'
nhã à noite, no auditório se-
torial profissional da.
Universidade Federal do Pav
rá, um ciclo de palestras,
em dois dias, dirigidos ao se-
tor da construção civil e pro-
fissionais de Arquitetura,
numa promoção do Depar-
tamento de Estruturas def
Centro Tecnológico, dentro!
do programa de intercâmbio
com a Universidade de São
Paulo (USP), voltado à ca-
pacitação, reciclagem e
atualização profissional, a
nível de especialização "la-
to" e "strictu sensu" de pós-
graduação docente. A viabi-
lização desse programa é
feita através da celebração
de vários convênios com ou-
trás universidades brasilei-
ras e estrangeiras.

Autor de vários livros e
pesquisador da USP onde
chefia o Departamento de
Estruturas e Fundações da
Escola Politécnica de São
Paulo, Péricles Brasiliense
Fusco tem o privilégio de
ser consagrado internacio-
nalmente pela comunidade
científica como o maior no-
me da atualidade na área de
estruturas de concreto no
Brasil, tendo em vista a sua
vasta produção cientifica e
participação em projetos de
grande porte, alguns deles,
construídos na Amazônia.
Neste momento o Departa-
mento de Estruturas do Cen-
tro Tecnológico está
trabalhando na elaboração
de um projeto de construção
de uma ponte de madeü-a
que ligará os dois campus
(básico e profissional) da
Universidade Federal do Pa-
rá e que será coordenado pe-
lo professor Péricles Brasi-
liense Fusco, uma vez queesse projeto já faz parte de
uma linha de pesquisa da
Escola Politécnica da Uni-
versidade de São Paulo. A
importância dessa ponte é
que ela servirá de laborató-
rio para a comprovação teó-
rica do modelo adotado na
sua concepção.

Durante sua permanên-cia em Belém, o presidenteda ABNT irá reunir-se com
docentes do Departamento
de Estruturas do Centro
Tecnológico para definir ai-
guns projetos e a participa-
ção da Escola Politécnica
em convênios de cooperação
institucional.
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Vítima de infarto, morre Tupiassu
Alterações em imposto
afetam setor cacaueiro

0 setor nacional da produ
ção de cacau recebeu um duro
golpe provocado pela política
econômica do Governo Federal:
as alíquotas do imposto de ex-
portação incidentes sobre o ca-
cau e seus derivados foram alte-
radas de 10% para zero, pelo pe-
ríodo de um ano, a partir do dia
27 de outubro passado. A decisão
do Governo Federal foi aprova-
da pelo Conselho Monetário Na-
cional, em reunião no dia 25,e
coloca o setor produtivo ca-
caueiro na dependência de que o
Governo Federal assegure a alo-
cação de recursos orçamenta-
rios para os programas desen-
volvidos pela Comissão Execu-
tiva do Plano da Lavoura Ca-
caueira (Ceplac), responsável
pelo desenvolvimento da cacaui-
cultura nacional.

Nos últimos anos, a produ-
ção de cacau vem enfrentando
uma das maiores crises de sua
história, provocada basicamen-
te pela seca na Bahia, conside-
rado como o principal centro
produtor; pela baixa dos preços
no mercado internacional; pelos
efeitos da política cambial dos
planos Cruzado, Bresser e Verão
e, também, pela inflação, que
vem sendo refletida no preço dos
insumos e da mão-de-obra na la-
voura. Com a medida governa-
mental, o trabalho do produtor
na Amazônia corre o risco de
não ter continuidade, já que se
não forem alocados recursos pa-

j ra a execução das ações a cargo
. da Ceplac, o comprometimento

da produção amazônida será

inevitável. A ação da Ceplac
junto ao produtor da região data
desde quando transformou a ex-
ploração extrativista do cacau
em uma das mais importantes
opções agrícolas da Amazônia,
que produz atualmente cerca de
80 mil toneladas, envolvendo
mais de 12 mil famílias no pro-
cesso produtivo.

Solicitação
Em face da preocupação

com o esvaziamento e fraèiliza-
ção do setor, a direção da Ceplac
enviou ofício ao ministro da
Agricultura, íris Rezende, soli-
citando a adoção de providên-
cias para a sobrevivência da ca-
cauicultura do País. No docu-
mento, são propostas a alocação
de recursos orçamentário-
financeiros no orçamento da
União em montante suficiente
para assegurar o desenvolvi-
mento das ações programáticas
da Ceplac, abrangendo a exten-
são, pesquisa e ensino, bem co-
mo do Conselho Nacional dos
Produtores de Cacau (CNPC), e
o envio de anteprojeto-de-lei ao
Congresso Nacional visando a
institucionalização do órgão.

A direção da Ceplac propõe,ainda, que o Governo Federal
prorrogue as dívidas de custeio
e investimentos junto à rede
bancária (oficial e privada), na
Bahia, Espírito Santo e Amazô-
nia, e a liberação aos produtores
e suas cooperativas de recursos
para custeio técnico (infra-
estrutura, adubação, combate
às pragas e controle de
doenças).

O secretário de
Planejamento
do governo Gueiros
ainda chegou a
ser levado ao
Unicor, mas sua
morte foi anunciada
uma hora depois

TLT ítima de um infarto
W morreu na madrugada

de xmtem o secretário de Estado
de Planejamento, Amílcar Tu-
piassu, de 54 anos. O corpo foi
encontrado pelo filho mais ve-
lho, Amílcar Filho, por volta das
2h30, caído próximo à escada in-
terna de sua residência. Amíl-
car Filho ainda tentou reabilitar
o pai, prestando-lhe os primei-
ros socorros, mas, ao que tudo
indica, o secretário já estava
morto: os batimentos cardíacos
já não eram sentidos e ele não
respirava mais. "Acredito que
ele estivesse trabalhando em
seu gabinete particular, como
de costume, pois os computado-
res estavam ligados e os papéis
encontravam-se espalhados pe-
Ia mesa. Ao sentir as dores, pro-
va vélmente procurou alcançar a
escada para pedir socorro, mas
não resistiu", disse Amílcar Fi-
lho. O corpo está sendo velado
no "hall" do Palácio Lauro So-
dré, de onde sairá às 9 horas de
hoje para sepultamento no cerni-
tério de Santa Izabel.

Tupiassu foi conduzido às
pressas para a Unidade do Cora-
ção (Unicor) da Beneficente
Portuguesa, onde uma equipe de
médicos já o esperava. Diante

Centenário da República
já tem marca escolhida

Os versos do Hino da República
foram a inspiração óbvia dos desig-
ners Victor Burton e Isabella Perrot-
ta para a criação da marca que i
acompanhará todas as comemora- t
ções do Centenário da República. O *
trabalho foi escolhido em concurso 2
público de âmbito nacional, aberto
a participação de qualquer cidadão
brasileiro, entre 495 concorrentes.

A forma do concurso, aberto à
participação popular, foi um impe-
rativo do próprio motivo das come-
morações: a República, a liberdade,
a democracia, a cidadania. Gerou
uma excelente resposta na quantida-
de de idéias vindas do povo, mas a
proposta vencedora foi aquela que a
idéia apropriada somou à técnica de
um trabalho profissional e destacou-
se imediatamente do conjunto de

. concorrentes.
Victor Burton, 33 anos, começou

a trabalhar em design editorial na
Itália, para uma editora especializa-

¦ da em livros de arte. Desde 1977, de
volta ao Rio, criou cerca de 700 ca-
pas de livros e dezenas de projetos
gráficos para livros de luxo, vários
deles premiados e publicados em re-
vistas internacionais de artes gráfi-

• cas. Em 1988 conquistou o prêmio do
livro mais bonito do mundo na tra-
dicional Feira de Leipzig, na Alemã-
nha Ocidental, para o livro Festas
Populares no Brasil.

A co-autora da marca, Isabella
Perrotta, 28 anos, é formada pela
Escola Superior de Desenho Indus-
trial e pós-graduada em Ergonomia
pela Fundação Getúlio Vargas. E
professora de desenho industrial, es-
creve artigos para a revista Design
& Interiores, teve trabalhos selecio-
nados para a mostra gráfica no Bra-
sil 89, no Museu de Arte Moderna do
Rio, nas áreas de identidade visual,
cartazes e convites e folhetos. Foi
premiada em 1984 no concurso na-
cional de projetos para coletor de li-
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Familiares e amigos velam o corpo do secretário no Palácio Lauro Sodré

do seu estado, os especialistas
tentaram socorrê-lo ainda den-
tro do automóvel, utilizando
máscaras de oxigênio para a
emergência e depois o conduzi-
ram a uma das salas de atendi-
mento de urgência. A entrada de
parentes não foi permitida. Uma
hora depois foi anunciada a mor-
te do secretário. "Não entende-
mos a razão da Unicor demorar
quase uma hora para nos confir-
mar a verdade", revelou Amarí-
lis Tupiassu, uma das irmãs de
Amílcar, professora do Centro
de Letras e Artes da UFPa.

Segundo infarto
O secretário já havia sofrido

um outro infarto em julho de
1980, quando então passou a ter
maiores cuidados com a saúde.
Apesar da vida agitada, tratava-
se regularmente e chegou até a
realizar caminhadas matinais a
pedido da família, "para fortale-
cer o coração". No entanto, após
assumir a Secretaria de Plane-
jamento do governo, as novas
atribuições o impossibilitaram
de retomar todos os cuidados ne-
cessários.Segundo Amarílis, Tu-
piassu dormia pouco e raros
eram os dias em que não traba-
lhava até a madrugada; às ve-
zes sequer almoçava, envolvido
com os trabalhos da secretaria.

O seu peso ideal era 68 quilos,
mas estava atualmente com cer-
ca de 80. Nas últimas semanas
vinha demonstrando cansaço,
mas nada que pudesse deixá-lo
apreensivo. "Ele precisava le-
var uma vida regular e vivia ir-
regularmente, envolvido em
afazeres que exigiam grandes
responsabilidades", disse Amíl-
car Filho.

Ás 17h30 de ontem foi ceie-'
brada missa de corpo presente
pelo arcebispo coadjutor de Be-
lém, d. Vicente Zico, a qual com-
pareceram vários amigos do
secretário.

Gueiros chora morte do * quase irmã
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IQOANOS
A LIBERDADE ABRE
AS ASAS SOBRE NÓS
0 trabalho escolhido entre 495 concorrentes j

xo urbano para o Rio de Janeiro.
Victor e Isabella explicam que

as asas da marca não são nem da
águia republicana nem da pomba da
paz. São brancas porque represen-
tam a idéia abstrada da liberdade,
esse vôo da imaginação humana que
antecede e transcende a República.
Daí porque, também, as asas saem
dos limites do quadro de fundo — um
vôo para a liberdade infinita.

A comissão julgadora que pre-
miou o trabalho de Victor Burton e
Isabella Perrotta foi composta por
cinco membros: o ministro José
Aparecido de Oliveira, membro da
Comissão Constitucional do Cente-
nário da República; Virgílio Costa,
secretário-executivo da Comissão;
Antônio Abelin, representante da
Associação Brasileira das Emisso-
ras de Rádio e Televisão; Carla
Maesrali, da Associação Brasileira
de Propaganda; e Valéria London,
da Associação Nacional de De-
signers.

H| , |i li li || li à

O governador Hélio Gueiros
chegou ao Palácio Lauro Sodré
às llh30 de ontem para velar o
corpo do secretário de Planeja-
mento Amílcar Tupiassu, de a
quem era amigo pessoal. Após|
dar os pêsames aos familiares, |bastante comovido, Hélio Guei-1"
ros disse em entrevista coletiva
que estava ainda sob o impacto
da notícia: "Tupiassu era mais
que um secretário, era quase
um irmão ou um parente queri-
do. Tínhamos mais que um rela-
cionamento funcional. Eu e The-
rezinha considerávamos a ele e
a esposa, Yvone Tupiassu, como
pessoas da familia. Estou arra-
sado", desabafou. O governador
disse que Amílcar foi uma das
personalidades mais competen-
tes, informadas, inteligentes e
completas que já conheceu."Ele sempre esteve profunda-
mente sintonizado e atualizado
com os problemas do Pará e da
Amazônia", declarou.

O governador ainda não sa-
be quem vai ocupar a Secretaria
de Planejamento: "Penso neste
momento é na falta que ele irá
fazer como pessoa e como ho-
mem público". Gueiros afirmou
que sempre se sentiu despreocu-
pado em relação aos trabalhos
desenvolvidos por Tupiassu."Nunca precisei despachar com
ele, bastava um telefonema e
Amílcar já sabia o que fazer e
como conduzir as questões.
Além disso, sempre representou
muito bem o Pará em todas as
ocasiões. Eu sempre soube do
que ele era capaz", acrescentou.

Hélio Gueiros demonstrou
tranqüilidade, porém, quanto à
condução dos trabalhos da Se-
•cretaria de Planejamento a par-
tir de agora. Amílcar Tupiassu,
segundo ele, parece não ter se
descuidado até em relação às fa-
talidades que porventura ocor-
rem. Tudo o que ele executava
ou idealizava em relação à ativi-
dade pública de planejamento
estava organizado e registrado
em computador. "Até os reca-
dos que ele me mandava estão
arquivados. Está tudo registra-
do, todas as informações de que
vamos precisar para desenvol-

I '/ i V iPflTÉTffii^íxTlrjffi?!^ • •' ' Y^ imÈmUm^" tlif''^!^ ,^r^y-*alP^8KMBWBMflh'**^;~y '^v

Chorando, Gueiros
tenta confortar
a esposa do secretário
e amigo, que
considerava 'uma
pessoa da família'.

XLtambém
secretário Nelson
Ribeiro lamenta
a morte de Amílcar
Tupiassu

ver os projetos elaborados", re-
velou Gueiros. Sobre os resulta-
dos do trabalho de Tupiassu, o
governador afirmou que a me-
lhor avaliação nesse sentido po-
de ser feita a partir da pesquisa
de opinião pública, a indicou que
91% da população do Estado
aprova o atual governo. Esse ín-
dice de popularidade, segundo
Gueiros, "indica que estamos
atendendo às necessidades do
povo".'Um homem de bem'

O prefeito de Belém, Sahid

Xerfan, também lamentou a
morte de Amílcar Tupiassu."Durante os dez meses de traba-
lho em conjunto entre a Prefei-
tura Municipal de Belém e o Go-
verno do Estado, tive oportuni-
dade de assimilar a sensibilida-
de do Amílcar e sua atuação du-
rante os grandes e graves pro-
blemas do Estado e do munici-
pio. Conheci também seu lado
humano. Posso dizer que o Pará
perdeu um de seus grandes fi-
lhos", declarou. Para o secreta-
rio Municipal de Obras, Mauri-

cio Almeida, "ele representava
uma liderança amazônica, pela
sua capacidade de trabalho e
formação pessoal. Considero
uma perda irreparável. Ele era
um homem de bem, como pou-
cos". O secretário Municipal de
Saneamento, Wady Homci, co-
nhecia Tupiassu desde 1970, mas
preferiu lembrar o seu lado pro-
fissional. "Ele foi o técnico que
iniciou o processo de planeja-
mento do Estado do Pará",
afirmou.

Um profissional rigoroso e atento

A última prova do concurso pú-' blico para Auxiliar Judiciário rea-
lizada pelo Tribunal Regional do

-Trabalho (TRT) aconteceu na ma-
• nhã de ontem. A prova foi de da tilo-
ugrafia, feita nas sete Juntas do
: TRT, com duração de 10 minutos."Dos 8 mil inscritos inicialmente,
apenas 1.U52 ainda estão concor-

,' rendo, após terem sido aprovados
, nas provas de Matemática, Portu-

guês, Direito e Redação. A lista de
classificados — que deve sair den-
tro de 20 dias — será publicada no
Diário Oficial e nos jornais da cida-
de. Para serem aprovados no exa-
me de datilografia, os candidatos
deveriam alcançar 900 toques em
seis minutos. São considerados fa-
tores negativos na contagem dos
pontos troca de letras, rasuras e es-
paços duplos.

Amílcar Alves Tupiassu
nasceu em Belém a 28 de mar-
ço de 1935, filho mais velho
(dentre oito irmãos) de Álvaro
Alves Tupiassu e Agripina Al-
ves Tupiassu. Era casado com
Yvone Vieira da Costa Tupias-
su, professora licenciada de
Metodologia de Pesquisa na
Universidade Federal do Pará,
com quem teve os filhos Lise,
Márcio e Amílcar Tupiassu Fi-
lho. Além de secretário de Es-
tado de Planejamento, era pro-
fessor titular da UFPa. — lota-
do no Centro de Filosofia e
Ciências Humanas e no Núcleo
de Altos Estudos Amazônicos
—, ministrando as disciplinas
Ciência Política e Planejamen-
to e Políticas Sociais, no mes-
trado em Planejamento do De-
senvolvimento (Plades). Tam-
bém foi professor de Ciência
Política III, na graduação, e
Sociologia do Direito, no mes-

trado em Direito da UFPa.
Considerado o principal

responsável pelo programa de
governo de Hélio Gueiros, Tu-
piassu se caracterizava como
um planejador rigoroso. Além
disso, era um cientista político
atento, que influenciou as no-
vas gerações de cientistas so-
ciais ao defender uma forma
de planejamento moderno, que
procurava acompanhar a evo-
lução dos fatos. Pós-graduado
em Ciências Sociais e com
aperfeiçoamento em Métodos e
Técnicas de Pesquisa Social e
Desenvolvimento Econômico,
entre outros cursos, Amílcar
Tupiassu foi um apaixonando
pelos números, atraído pelas
revelações da Estatística e da
Matemática. Teve ainda inú-
meros trabalhos publicados na
área do Direito e do Planeja-
mento Político, enfatizando
ainda questões relativas à

Amazônia — como análises
político-ideológicas dos plane-
jamentos para a região, urba-
nização, colonização e econo-
mia. Abordou ainda, em diver-
sos ensaios e conferências, os
aspectos demográficos, os pro-
blemas da educação e da pro-
dução agrícola e têxtil no Pará.

Para a secretária de Edu-
cação em exercício, Nazaré
Bessa, que foi aluna de Amíl-
car Tupiassu, ele deveria ter
sua importância como homem
público analisada em toda a
sua atuação intelectual, por-
que conseguiu imprimir às ati-
vidades que exerceu toda sua
formação como metodólogo,
cientista político e especialista
em planejamento. Ele acredi-
tava, disse Nazaré Bessa, que
não se podia apresentar um
planejamento acabado parauma gestão, porque tudo está
em processo e acabar um pia-

no significa torná-lo estático.
Muitos, no entanto, segundo
ela, se ressentiam da exigência
e rigor do secretário. "Em
meio ao caos, o rigor metodoló-
gico às vezes não é bem acei-
to", avaliou.

Um homem de Letras
Segundo o critico de cine-

ma e escritor Acyr Castro, Tu-
piassu também foi apaixonado
pelas letras, artes e, especial-
mente, pelo cinema: "Na sua^
infância e adolescência, Amíl-
car não era um homem preocu-
pado com os números, mas vol-
tado para a literatura. Era um
escritor", revelou Acyr. Ele
chegou a fundar, junto com Ra-
fael Costa, Wilson Santos e o
próprio Acyr Castro o grupo
ARTS, que traz as iniciais dos
nomes ou pronomes de cada
um dns seus fundadores (Acyr.
Rafael, Tupiassu e Santos).
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Candidato a presidente ou
só uma moldura na parede?

A primeira eleição presi-
dencial no Brasil em quase 30
anos parece reunir não candi-
datos emaranhados em uma
acirrada disputa política,
mas apenas um conjunto de
faces, vozes e trejeitos emol-
durados nas paredes da cons-
ciência de boa parte dos mais
de 80 milhões de cidadãos ap-
tos a votar. A última pesquisa
realizada pelo Instituto Data-
Folha, por exemplo, demons-
tra que os corações femininos
estão tecnicamente divididos
entre o ex-governador de Ala-
goas Fernando Collor de Mel-
lo e o animador de TV Sílvio
Santos. A voz impostada do
apresentador, unida a um sor-
riso de propaganda de denti-
frício, encanta as eleitoras
doublé de 'colegas de traba-
lho', enquanto rouba precio-
sos votos do candidato do PRN,,
que tenta manter a todo custo)
o primeiro lugar nas pesquisas,
posição tranqüilamente ocu-
pada há alguns meses atrás e
hoje seriamente em perigo.

O País transformado em
auditório coloca o empresário
Sílvio Santos em segundo lu-
gar nas pesquisas de opinião
a dez dias das eleições. Por
obra e graça do presidente Jo-
sé Sarney, com apoio de as-
sessores bem articulados en-
tre si, temos agora o dirigente
de uma concessionária do ser-
viço público concorrendo ao
pleito. Juristas de toda Nação
que conhecem muito bem a le-
gislação eleitoral estão de
olhos voltados para o TSE:
Sílvio Santos é proprietário e
não apenas um acionista do
Sistema Brasileiro de Televi-
são e, segundo a lei, teria de
se desincompatibilizar há
três meses atrás. Mesmo as-
sim, o novo candidato passeia
carregado por certo Partido
Municipalista Brasileiro en-
tre os sonhos da massa movi-
da p_rla Vontade de mudar.
Vontade, nâò instinto.

A candidatura de Sílvio

Santos afundou a campanha
eleitoral e os computadores
dos institutos de pesquisa em
águas intempestuosas. Tanta
balbúrdia não faz sentido
quando se observa que o fenô-
meno da candidatura Sílvio
Santos é justamente a falta de
novidade. Sílvio é uma moi-
dura na consciência do brasi-
leiro que gosta de ficar em ca-
sa nas tardes de domingo.
Contudo, para quem está dis-
posto a dar seu voto ao candi-
dato do PMB, fica definitiva-
mente exorcizado o pavor de
votar em um político de car-
reira: supostamente, ele nun-
ca o foi. Quem vai votar em
Sílvio Santos não consegue
imaginá-lo em meio a intrigas
e armadilhas palacianas: su-
postamente, ele entende é de
auditório. Supostamente, en-
fim, Sílvio está do lado de cá,
longe da pressão de usineiros
e empreiteiras.

Quem está com a cabeça
voltada para este tipo indi-
gesto de análise não tem tem-
po de procurar pelo programa
de governo do candidato. As
palavras se dissolvem frente
aos olhos do eleitor, a quem
basta ver as faces. Seria o
mesmo caso do candidato
Enéas, que metralha palavras
em quinze segundos: o que
chama atenção não é o que ele
diz, mas a forma de expres-
são. A longa barba e as gros-
sas lentes dos óculos de Enéas
seriam análogas, portanto, ao
sorriso infalível de Sílvio
Santos nas tardes de
domingo.

Mas esta eleição não vive
só de rostos bonitos ou dife-
rentes — se assim fosse, Ro-
naldo Caiado e seu cavalo
branco não estariam tão mal
cotados nas pesquisas. As ur-
nas de 15 de novembro tam-
bém estão sendo movidas a

LUIZ PINTO

(Coluna do Castello)

As reservas hoje

Belém, domingo, 5 de novembro de ]9§&g'

—I [ Joelmir Beting )_
Adote uma

escola
Em matéria de recursos humanos,

a economia brasileira não passa pelo
teste da formação profissional dos jò-
vens, ou antes, pelo ensino básico da in-
fância. Eis que em Guarulhos, SP, a
indústria decidiu acabar com o choro
e partir para a ação. Ela vai detonar
um programa digno de cópia por todo
o Brasil: as fábricas criaram um fun-
do de coleta e gestão de recursos ma-
teriais para amparar escolas públicas
municipais e estaduais de primeiro e
segundo grau. Com destaque para uni- i
dades de ensino profissionalizante que
serão lançadas na cidade.

Tocado pela coordenadoria de in- j
tegração escola-indústria, o programa I
deita e rola na exposição de motivos:
não basta formar recursos humanos
nas próprias fábricas e não dá para se
contentar com a limitada oferta dos
centros de formação profissional do Se-
nai. É preciso ajudar a resgatar a re-
de comunitária de ensino de todos os
níveis.

sonhos, pripcipalmen,te. E os,
__ò___ds, assim- comovo amor e<
oódio', convivem lado a lado
com os pesadelos.

Nomes & Fatos
Debate — O empresário e apre-

sentador de TV Sílvio Santos ainda
não comunicou oficialmente à TV
Bandeirantes se vai participar ou não
do quarto debate da emissora marca-
do para hoje às 21h40min. O ex-go-
vernador Fernando Collor também
não confirmou sua presença. Os de-
mais candidatos voltam a digladiar-
se esta noite antes mesmo de baixa-
da a poeira da denúncia de corrupção
levantada pelo candidato do PSD, Ro-
naldo Caiado, no terceiro debate, rea-
lizado no dia 16 de outubro.

Caiado trocou, na época, acusa-
ções com o candidato da Frente Bra-
sil Popular (PT, PSB e PC do B) Luís
Inácio Lula da Silva, levantando sus-
peitas contra a administração da pre-
feita de São Paulo, Luiza Erundina, do
PT. Na saída da emissora, já na ma-
drugada do dia 17, Caiado discutiu
com o vice-prefeito Luís Eduardo
Greenhalgh, que exigiu detalhes da
acusação. O presidente da Câmara de
São Paulo, Eduardo Matarazzo Su-
plicy, também discutiu com Caiado.
A partir daí começava a tomar forma
o escândalo da Lubeca.

Além de Lula e Caiado, Brizola e
Maluf também trocaram algumas
"farpas". Para evitar que o nível do
debate volte a baixar a TV Bandeiran-
tes acabou mudando as regras, dimi-
nuindo o tempo de cada candidato
para a réplica. Para hoje se espera
que os quatro candidatos voltem a tro-
car acusações. Caso Sílvio Santos não
compareça, deverá ser atacado tan-
to pelos candidatos da esquerda como
pelos da direita, já que seu nome, em
pesquisas simuladas, é uma ameaça
de esvaziamento de votos para todos.

Caçada — Os fazendeiros das ci-
dades de Santo Antônio do Amparo,
Bom Sucesso e Oliveira, no Campo
das Vertentes, região ao sul de Minas,
se uniram na caça a um casal de on-
ças e seus dois filhotes, que já mata-
ram cerca de 34 animais, causando
um prejuízo em torno de NCzS 100 mil.
Eles estão tentando autorização para
a caça junto ao Ibama e Polícia Fe-
deral, mas iniciaram a perseguição
antes mesmo de consegui-la.

O casal de onças e seus filhotes já
foram vistos por lavradores na região
e, ao que tudo indica, estão alojados
em uma loca de pecra, situada nos
terrenos da Fazenda dos Pintos, a
quatro quilômetros de Santo Antônio
do Amparo. De acordo com a Polícia
Federal de Lavras, uma armadilha de
aço já foi montada próxima ao local,
tendo um pequeno cabrito como isca.

Renúncia — Após o gesto inespe-
rado de renúncia do prefeito de Pa-
rauapebas, Faisal Salmen à presi-
dência da AMAT — Associação dos
Municípios do Araguaia/Tocantins —,
o prefeito de Conceição do Araguaia,
Alberto Branco, assumiu ontem a pre-
sidência daquela Associação. Em

contato telefônico, Alberto Branco deu
a seguinte declaração:"Assumo a Associação dos Muni-
cípios do Araguaia/Tocantins com a
responsabilidade de conduzir os seus
destinos e demonstrar a sua real im-
portância como entidade geradora de
progresso para a região mais rica
deste Estado, o sul do Pará. Tenho nas
mãos um compromisso com os cole-
gas das Prefeituras congregadas:
uma bandeira de luta e tenho certeza
de que contarei com o apoio e a con-
fiança para nossa caminhada, na bus-
ca diuturna dos recursos tão
necessários ao desenvolvimento des-
ta rica região tão carente".

Proibição — Itamaraty está to-
mando "as providências cabíveis"
junto ao governo da Alemanha Oci-
dental para saber por que os brasilei-
ros residentes naquele país estão
proibidos de votar na eleição de 15 de
novembro. Os brasileiros aue moram
na Alemanha, numa nota de informa-
ção e pedido de apoio enviada ao país
nesta semana, denunciam a proibição
e dizem que a medida fundamenta-se
em objeções do governo alemão."Qual a razão dessa medida discrimi-
natória se outras nacionalidades vo-
tam na República Federal da Alemã-
nha?", indagam eles, no documento.

Os brasileiros dizem que se alis-
taram como eleitores na Embaixada
em Bonn e nas representações consu-
lares de Hamburgo, Berlim, Frank-
furt e Munique e que desejam
cumprir o dever cívico, que "não se
choca com nenhuma norma do direi-
to internacional, nem do direito inter-
nacional, nem do direito alemão, bem
como não interfere na ordem social
alemã". O Itamarati informou ontem
que já tomou conhecimento do proble-
ma e que está adotando providências.
Além da Alemanha, a Suíça também
já proibiu a votação dos brasileiros.

Oscar — Uma história de amor
entre dois jovens ciganos é o argu-
mento do filme "Montoyas y Taran-
tos", selecionado ontem para
concorrer ao Oscar de Melhor Filme
Estrangeiro em Hollywood. A obra foi
designada em voto secreto pelos 459
membros que integram a Academia
de Artes e Ciências Cinematográficas
da Espanha. O filme é dirigido pelo
veterano cineasta Vicente Escriva.

Picadas — A Polícia nova-
iorquina prendeu anteontem um gru-
po de dez adolescentes negras que se
divertia dando picadas de agulha nos
traseiros de mulheres brancas. Nos
últimos dias, as delegacias de Ma-
nhattan haviam recebido 39 denún-
cias de "picadas" nas ruas e no metrô,
todas de mulheres brancas que, mais
do que se queixar das agressões, ti-
nham medo de serem contagiadas pe-
Ia AIDS. Após sua prisão, as"picadoras", todas de menos de 16
anos, explicaram que se divertiam
vendo as reações das vítimas.

Nos cem anos de história da Repúbli-
ca criou-se a tradição de que, antes de che-
gar à Presidência, políticos civis
deveriam passar pelo governo de um Es-
tado. Assim se deu com Campos Sales, Ro-
drigues Alves, Afonso Pena, Wenceslau
Braz. Artur Bernardes, Washington Luiz,
Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jâ-
nio Quadros e Tancredo Neves. Por duas
vezes isso não aconteceu. O primeiro pre-
sidente civil foi Prudente de Morais, que
emergiu da Presidência da primeira As-
sembléia Constituinte como o consolida-
dor da República e sua grande expressão
civil. Governadores não haviam criado
ainda prestígio político suficiente para
disputar o poder, nem havia sido ainda im-
plantada a política dos governadores. A
outra exceção ficou por conta de Epitácio
Pessoa, a quem os políticos foram tirar da
chefia da delegação brasileira à Conferên-
cia de Paz em Versalhes para solucionar
conflitos regionais.

Isso não quer dizer que os governado-
res sejam os melhores. São, no entanto,
presumidamente, bons políticos por terem
chegado aonde chegaram e contam, çóm^
o capital da experiência administrativa .,
acumulado no exercício de governos lo-
cais. Muitos dos candidatos a vice presi-
dente também foram governadores,
embora dos que chegaram a assumir o
Governo somente dois tenham governado
seus Estados, Nilo Peçanha e José Sarney.
Café Filho e João Goulart tiveram outras
origens. Geralmente as sucessões se ar-
mam em torno de pólos regionais de pres-
tígio. Daí serem os chefes de Executivo
normalmente os indicados. Mesmo na his-
tória recente, vê-se o predomínio de gover-
nadores nas disputas presidenciais. Em
1984, embora o voto fosse indireto, toma-
do em colégio eleitoral definido pelo regi-
me militar, a disputa passou-se
praticamente entre governadores e ex-
governadores. Pelo PDS candidatavam-se
Paulo Maluf, Aureliano Chaves e Marco
Maciel, egressos dos governos de São Pau-
lo, Minas e Pernambuco, e o coronel Má-
rio Andreazza na onda residual do
prestígio militar. Pelo PMDB saiu o gover-
nador do Maranhão, José Sarney.

Nesta eleição, no principal partido, o
PMDB, credenciaram-se coma pré-
candidatos Ulysses Guimarães, o qual,
embarcando no precedente histórico de
Prudente de Morais, acreditou que a Pre-
sidência da Constituinte num regime res-
taurando lhe daria a condição de

candidato natural, Waldir Pires, governa-
dor da Bahia, e Íris Resende, ex-
governador de Goiás. As alternativas
eram Orestes Quércia e Miguel Arraes,
também governadores. No PFL Aurelia-
no disputou com Marco Maciel. Um gover-
nador dissidente do sistema, Fernando
Colior de Mello, armou umjpequeno par-
tido para disputar a Presidência. O resto
é o que se sabe, todos foram de linhagem
republicana, isto é, historicamente prema-
turos para disputar o governo nacional,
salvo Leonel Brizola, duas vezes governa-
dor, do Rio Grande do Sul e do Rio de Ja-
neiro, Estados que o honram com sua
preferência eleitoral.

No final da campanha, a duas sema-
nas do dia da eleição, forças marginaliza-
das, aproveitando-se da sua proximidade
com o Palácio do Planalto, estão apelan-
do. Apelando no sentido popular do termo.
Eles não foram buscar ex-governadores,
ex-presidentes da Constituinte. Nem como
em 1918, foram às reservas morais para
tirar daí um ex-ministro do Supremo Tri-
bunal e oferecê-lo como solução alta para- conciliar e compor os conflitos políticos.' Oú já não há'reservas morais ou são mais
rentáveis os bancos flg. reservas do istj$Q&
bis. Foi aí que eles foram buscar um ale-
gre apresentador de programas de
calouros, no pleno reino da vulgaridade,
para saciar sua carência de prestígio po-
lítico e popular. Em 1918 as alternativas

Para 
Minas e São Paulo seriam Epitácio

'essoa, Rui Barbosa e outros desse nível.
Hoje para os senadores do PFL só have-
ria dois nomes: Silvio Santos e Faustão.
Eles escolheram o primeiro, já de alma
feita por espertos percursores dessa nova
aventura republicana. O' tempos, o'
costumes.

Aureliano e o PFL
Aureliano Chaves não tomará qual-

quer decisão em relação ao PFL, se fica
no partido ou se dele se desliga, antes da
eleição. Alega o candidato que não pode
deixar na mão seus companheiros de Mi-
nas e de outros Estados que permanecem
fiéis à sua candidatura. Não pretende cru-
zar os braços, no entanto, se algo vier por
aí como desconfia.

As pesquisas
Os institutos de pesquisas ainda não

se refizeram do caos gerado pelo pára-
quedista Sílvio Santos na campanha. An-
tes que decorra mais uma semana, será
difícil ordenar as coisas de novo.

Carlos Castello Branco
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Brasil perde feio
A exposição de motivos é uma ari-

timética da catástrofe: 12 milhões de
crianças sem escola de primeiro grau,
13 milhões de jovens de 15 a 19 anos sem
ensino de segundo grau e apenas 160
mil em cursos de aprendizagem indus-
trial. Com a provocação política: no
Brasil, apenas 3% dos jovens recebem
instrução profissional fora das empre-
sas. Na Argentina, 66%.

Energia privada
O setor elétrico vai mesmo préci-

sar da ração suplementar de capitais
privados para evitar ou minorar o ra-
cionamento de eletricidade nos anos 90.
É o que admite o presidente da Light,
Túllio Romano Cordeiro de Mello.

Mas adverte: a iniciativa privada
só deve entrar na área se lhe for asse-
gurada, em caráter permanente, cer-
tas prerrogativas, já garantidas em lei,
mas descumpridas sistematicamente
nos últimos 15 anos. oh

A boa receita ";',
Túllio Romano destaca: 1) realfc.

mo tarifário; 2) seleção de projetos não
demagógicos, economicamente vrái
veis; 3) execução de obras com recue,
sos previamente assegurados; 4}
programa financeiro vacinado contrp
caprichos de políticas governamen-
tais; 5)'fim da equalização tanifaria,
que premia empresas «ineficientes ç .6}
fora desse esquema, o setor privado sp
deve fazer energia elétrica para conáü-
mo próprio. "-'>

Trabalho pressiona
Esforço concentrado dos técnicos

do Ministério do Trabalho no rodapéido
Congresso Nacional é o que promete,
para as próximas três semanas, a nii-
nistra Dorothéa Werneck. A ordem, se-.
gundo ela, é não deixar para o ano que
vem a aprovação das leis trabalhistas
da Nova Constituição. Começando pg-
Ia reforma administrativa do próprio-
Ministério. Na reforma, a informatiza-
ção das 16 DRTk ;o

Quarta-feira, a primeira reunião
do Conselho Curador do FGTS. -t

H—

Dedo na ferida .;
___^_ ^J

Questão trabalhista abrasiva vem
aí: exame antidoping nas empresas pa-
ra repressão do uso de drogras no tra-
balho. Proposta do 23? Congresso
Brasileiro de Patologia Clínica, no Rio.
Na mira do controle de urina, tipo vçs-
tiário de futebol: executivos em cargos
de decisão, profissionais em funções de
risco, operadores de máquinas, moto-
ristas ae ônibus e pilotos de avião..

Do esquema, em gestação, tam-
bém o uso do bafômetro em fábricas e
escritórios. Pesquisa sobre consumo de
álcool e drogas, patrocinada por em-
presas do eixo Rio-São-Paulo, detectou
números preocupantes.

Secos e molhados
1. O governo não consegue fazer o

censo do funcionalismo: quantos são,
onde estão, o que fazem, quanto
ganham.

2. Impaciente, o Tribunal de Con-
tas da União arregaçou as mangas,,
cruzou dados e fotografou o disco-
valor: são 2.036.560.

3. Os servidores ativos somam
1.666.558 dos quais, apenas 9,3% de es-
tecutários. A esmagadora maioria éde
celetistas. |

4. Quantos brasileiros tiram o di-
nloma universitário por ano? Em 19J88,
segundo o IBGE, apenas 223 mil. !

5.0 detalhe: de cada dez universi-
tários, nada menos de sete freqüentam
escolas particulares. O tal de ensino
pa_°- i

6. Apenas cinco destilarias de ál-
cool foram inauguradas nos últimos 12
meses. O negócio deixou de dar lucro.

7. O Brasil deve receber, este ano,
2 milhões de turistas estrangeiros. Na
contramão, um milhão de viajantes
brasileiros.

8. Agora no verão, os argentinos en--
saiam nova invasão, depois de três tém-
poradas de vacas magras. O câmbio
lhes é favorável.

9. Com atrasado de US$ 4,4 bilhpes,'
a Argentina espera fechar acordo com
os credores ainda este ano. Com des-
conto de 50% na dívida.

10. Os bancos desconversam sobre
desconto e não pretendem soltar, di-
nheiro novo. Ainda estão enrolando os
mexicanos.

^¦¦^ 
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JL^fCl^lJ-C IJUC(
Dois altos funcionários do Inamps me procu-raram, a respeito de minha posição contrária à ex-

tinção do Instituto, proposta pelo Poder Executivo
.p em tramitação na Câmara dos Deputados.

^Traziam-me argumentos a favor de minha resis-
.jência. Um desses argumentos já está ultrapas-
.jàado, pois é a verificação de" que o Suds surgiu

como decorrência de posição ideológica indiscu-
,,'tível, ou seja, de uma pressão organizada em ter-

• mos nacionais pela esquerda marxista. Seu
^.objetivo era e continua a ser a eliminação da ati-
.(Vidade privada no campo da saúde. O curioso, po-.rém, é que o tiro saiu pela culatra. Após a

implantação do Suds aumentou o número de in-
; ternações em hospitais conveniados com a Previ-
.dência Social, ainda que a previsão fosse de

3 diminuição drástica. Isso está provado no relato-
rio do Inamps, referente ao ano de 1988, valendo
acrescentar que no ano corrente é ainda maior o
atendimento particular dos contribuintes e seus
dependentes.

O segundo argumento é que a extinção do
- Inamps, além de todas as inconveniências de or-

0 dem administrativa como o remanejamento de
milhares de servidores e a desmobilização total
do patrimônio do Instituto, corresponde a destruir
o único sucedâneo que poderá ser aproveitado pela
seguridade social, no caso de falência do sistema
unificado, o que não é absurdo admitir, não tanto
pelos desvios já ocorridos de recursos para outras
atividades, a critério das secretarias de Saúde e
dos governadores estaduais, mas pela inviabilida-
de mesma da nova sistematização.

Poucas pessoas se deram conta da verdadei-' ra revolução que se opera em educação e em saú-'' de, graças ao predomínio das teses das esquerdas,
no decorrer dos trabalhos da Constituinte. Esta: era composta aparentemente de maciça maioria°í de conservadores, comprovada na organização do
chamado "Centrão". Ocorre que o senador Mário
Covas, líder do PMDB, que sozinho tinha 57 por
cento da Assembléia Nacional Constituinte, ado-
tou um princípio em nome do entendimento demo-
crático amplo mediante o qual uma bancada de

; 3 deputados, como a do Partido Comunista Brasi-

Jarbas Passarinho

leiro, tinha na prática poder de veto, pois só se vo-
tava quando havia acordo, e era sempre em
detrimento das posições de centro. Uma ou outra
matéria de grande envergadura, como a tentati-
va de desapropriação de grandes empresas rurais
produtivas, foi objeto de acirrada disputa pelo vo-
to. O poder de veto decorreu da ausência conside-
rável de representantes do pensamento
conservador, o que tornava as esquerdas, sempre
presentes, o fiel da balança em cada caso. Foi as-
sim que o texto constitucional foi f icahdo cada vez
mais identificado com a pregação esquerdista, no-
tadamente no que diz respeito à educação, que se
pretende agravar com o projeto de Lei de Diretri-
zes e Bases apresentado pelo deputado Hage, da
Bahia, bem como à saúde, sem falar no monopó-
lio do subsolo brasileiro, no todo, de onde expul-
sam, a partir de 1992, as empresas dominadas pelo
capital estrangeiro.

O governo de Allende, no Chile, conseguira
destruir a qualidade do ensino, com as famosas
eleições diretas para escolha dos quadros dirigen-
tes das universidades, e também os dos educan-
dários de Io e 2o graus. Galbraith, o autor da tese
de que não devemos pagar a dívida externa, e por
isso e nisso é elogiado pelas esquerdas brasilei-
ras, é o mesmo que não admite nem de longe que
se misture o ensino com a vinculação às doutri-
nas ou ideologias dos diversos partidos existentes
nos regimes pluralistas. Estou convencido, sobre-
tudo pelo que vejo em Brasília, que é a capital da
República, de que a qualidade do ensino vai de-
cair, se já não decaiu, até um nível inadmissível,
uma vez que a politização brutal da maior parte
dos educandários provocou a cizânia e a descri-
minação do Magistério, dividido desde logo em"progressistas" e "conservadores".

Entendo a tática das esquerdas, pois enquan-
to não conseguem o poder, visam a
assenhorearem-se dois meios, dominando as
áreas, como a de saúde e de educação. Desde os

tempos do presidente Jackson, norte-americano,
que se instituiu o "sistema dos despojos", isto é,
ao partido político vencedor cabiam as nomeações
dos quadros administrativos. Sentindo que isso
lhes era altamente prejudicial, enquanto não do-
minassem a máquina do poder, as esquerdas sen-
sibilizaram a opinião pública, pregando que esse
direito não deveria caber ao vencedor das eleições,
pois que o dinheiro não lhes pertencia, mas ao po-
vo, que é o pagador de impostos. Com isso e com
a exigência, de alto apelo ético, de concurso uni-
versai para o preenchimento dos cargos e empre-
gos no serviço público, elas podem, graças à sua
capacidade de arregimentarão, dominar o Esta-
do, de baixo para cima.

O que não entendo, mas não me espanta por-
que já lhe conheço a comodidade e a pusilanimi-
dade, é a facilidade com que a direita se entrega,
sendo maioria. Note-se que é maioria amorfa, des-
fibrada, interesseira e sobretudo comodista. Nun-
ca deixo de citar a definição de Simone de
Beauvoir, que vê a ideologia da direita como sen-
do feita do medo. Do medo de perder privilégios
e posições. Só quando é ameaçada da perda des-
sas prerrogativas, em termos concretos e palpá-
veis, é que ela desperta e se dispõe a lutar. Isso
é o que está acontecendo agora, que a direita se
vai aando conta do que fez na Constituinte e me-
dita sobre a frase atribuída ao primeiro-ministro
Cavaco, de Portugal, quando teria dito que nós, no
Brasil, estamos nos esmerando para pôr na Cons-
tituição aquilo que Portugal renegou e de que es-
tá se desfazendo.

O Inamps tem de ser destruído, segundo o ca-
tecismo da esquerda, porque isso é o desdobra-
mento natural e quiçá inevitável, do que está
escrito no artigo 198 da Constituição, ainda que,
para guardar as aparências, se tenha escrito no
artigo seguinte que "a assistência à saúde é livre
à iniciativa privada". Ocorre que os parágrafos
que se seguem ao caput do artigo 199 consubstan-
ciam as restrições reais a essa permissão em te-
se Algo como, no velho ditado, dizer-se que alguém
é livre de casar-se com quem quiser, desde que se-
ja com a filha do Chiquinho"...

.O
,íi !
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Na loja de louças
O romancista norte-americano

John Updike, muito admirado (entre
outros menos votados) pelo editor
brasileiro Sérgio Lacerda publicou re-
centemente em seu pais um pequeno
ensaio no qual critica severamente o
hábito de artistas e escritores faze-
íem conferências ou palestras, e em
geral procurarem estabelecer contac-
te com o público por caminhos outros
que sua obra, sua arte, seus escritos.
-ri; »
,€i iilípdike começa, ci tanto .proust e
Flaubert, dois respeitabilíssimos pro-.,(ponentes e praticantes da teoria da-llbrre de marfim", expressão aliás
criada pelo segundo desses autores.
DizFlaubert, ApudUpdike: "Entre a
multidão e nós, nenhum laço existe.
Pior para a multidão; pior para nós,

aespecialmente. Mas, uma vez que o
oiapricho de um indviduo me parece
.igual no mundo, devemos (descuida--dos de coisas materiais ou da huma-

. -nidade, que nos repudia) viver para'ja' nossa vocação, subir em nossa tor-
are de marfim e lá, como a Bayadere
«om seus perfumes, permanecer so-

•orinhos com os nossos sonhos".-bs Proust, por sua vez acreditava
que "o altruísmo humano torna-se es-

«téril quando deixa de ser esgoista, co-
mo no caso do escritor que inter-
rompe seu trabalho para ir visitar um

> amigo infeliz, para ocupar uma fun-
ção pública, ou para escrever artigos

(cde propaganda".-£<; Num mundo dominando pelas'emanações das torres de televisão,
o comenta Updike, é difícil continuar a
fcrer no poder e na eficácia das torres
''proustianas ou flaubertianas. Mas, a

^crença do público de que o escritor,';'convidado a falar, tem realmente ai-~rgo a dizer, é muitas vezes exagerada...
quando o artista abandona seu terre-'no próprio, o público perde duas ve-9 zes: perde porque o talento ou gêniofi'do falador deixa de aplicar-se em sua

;jobra verdadeira; e perde porque ou produto dessas sortidas é freqüente-

Fernando Pedreira
mente moeda falsa.

Eis aí uma questão antiga, talvez
insolúvel, que as campanhas políticas
de agora tendem a reviver. Pode-se
imaginar o que diria Mareei Proust
de um Vargas Llosa, hoje candidato
à Presidência do Peru. Mas, como
manter-se alheio, indiferente, quando
o povo e a nação inteiros, megulhados
numa grave crise, procuram um ca-
minho novo, uma saída?

É, entretanto, ressalvadas as ha-
bituais exceções que confirmaram a
norma, o que essas bem intenciona-
das intervenções da arte na política
em geral revelam é apenas o despre-
paro e a inadequação dos intervento-
res, metidos numa loja de louças que
não é a sua. E o que pode ser ainda
pior: falando com a entonação e a au-
toridade de coronéis de estado-maior,
num combate em que são quase sem-
pre apenas espectadores privile-
giados.

No Brasil, a política faz-se mais
em torno de nomes que de idéias.
Quem, entretanto, se der ao trabalho
de recensear os votos já declarados
dos nossos intelectuais (artistas, ato-
res, escritores, arquitetos, médicos,
jornalistas) ou simplesmente anali-
sar a massa do noticiário político dos
grandes jornais, verá que, na atual
campanha, a preferência dos nossos"formadores de opinão" concentra-se,
desde o início, e solidamente, nos can-
didatos Roberto Freire, Brizola, Lula
e Covas. Isto é: concentra-se nos can-
didatos da esquerda, desde a esquer-
da tradicional do Partidão e de
Prestes (e do seu aliado Brizola), pre-
ferida pelos mais velhos ou mais con-
servadores, até a "nova" esquerda
radical do marxismo católico petista.

Pode-se, talvez, abrir uma jane-
Ia para o tucano Covas (com seu ain-
da pouco convicente "choque capita-
lista") nesta pesada muralha ideoló-

gica. Mas, os intelectuais brasileiros,
ou ao menos seus porta-vozes, aque-
les que ditam a moda dominante, per-
manecem bem amarrados à velha
cidadela marxista, a sua casamata de
marfim embora em gradações diver-
sas, segundo o temperamento de ca-
da um.

,,,„ , Que concluir daí ? que os jornalis-
f tas e intelectuais brasileiros não sa-' 

bem de nada? Que não acompanham,
já não se dirá a evolução das idéias
no mundo, mas a revolução dos fatos,
que os seus próprios jornais são obri-
gados a referir e comentar, na URSS,
na China, no Vietnã, no Cambodja, na
Europa Oriental? O comunismo e o
marxismo foram a grande tragédia
do nosso século, grande malogro, o
grande erro que consumiu milhões de
vidas e sacrificou nações inteiras. A
glasnost do camarada Gobachev,
(conforme assinalou Octávio Paz, um
latino-americano que não usa anto-
lhos, nem cabresto, na alma) é ape-
nas a confissão, o reconhecimento
disto.

Por que os nossos chamados in-
telectuais insistem no erro, e fingem
(para os outros e para si próprios)
que querem repeti-lo (como se isto
fosse ainda possível)? Simplesmente
porque seu voto sua atitude política
funda-se não na razão ou na inteligên-
cia, mas em velhas crenças e convic-
ções, em preconceitos, em senti-
mentos e ressentimentos antigos, an-
cestrais. Em outras palavras: quem
comanda o voto do intelectual (como
o do cidadão comum) não é a cabe-
ça, é o coração, o sentimento. A razão
serve apenas para racionalizar a pos-
teriori uma decisão cuja raiz verda-
deira é efetiva e emocional.' No melhor dos casos, o voto do in-
telectual esquerdista é religioso: re-
flete sua lealdade para com uma
coletividade ou uma Igreja (o parti-

do,a esquerda) e, acima de tudo, seu
desejo de comunhão com o povo, com
os humilhados e ofendidos da terra —
embora, paradoxalmente, eleja tenha
hoje todos os elementos para saber
que o caminho escolhido para essa su-
posta comunhão litúrgica leva ao sa-
crifício e à servidão ainda maiores do
povo, e não à sua redenção.

Ora, pois. Restaria dizer que os
políticos, os que têm idéias (inclusi-
ve Mário Covas), são também intelec-
tuais e sofrem, freqüentemente, do
mèsmbmaL Mas; não'sãó meros es:-
pectade+es; e a prática, a necessida-
de de governar, leva ao menos os mais
lúcidos dentre eles, os que são capa-
zes de pensar com a própria cabeça
e de liderar o rebanho, em vez de ape-
nas acompanhá-lo, como o espanhol
Felipe Gonzalez, a pôr de lado a ve-
lha religião obscurantista e precon-
ceituosa, e encarar a realidade dos
fatos, numa sociedade revolucionada
pela tecnologia moderna e que já não
tem quase nada a ver com o mundo
de cinqüenta ou cem anos atrás.

Numa democracia, a tentação
(ou a necessidade) de comungar com
o povo pode parecer irresistível. Mas
se, para isso, é preciso entregar-se a
um caudilho, um taumaturgo, um de-
magogo — ou uma igreja, (como o ve-
lho PC ou o novo PT), então o melhor,
para o intelectual verdadeiro, é man-
ter sua independência, guardar a dis-
tância que lhe permite exercer sua
função essencial, que é a da crítica.
Como Octávio Paz, como Tbcqueville,
como Raymond Aron. Na medida das
forças e das fraquezas de cada um.

P.S. Esta semana, a polícia pren-
deu Naji Nahas, e José Sarney soltou
Sílvio Santos. Pobre Brasil. Que de-
mocracia é essa, que presidencialis-
mo é esse que deixam a nação à
mercê de bandalhas dessa ordem?
Esperemos que a Justiça ponha a
mão nesses meliantes, antes que eles
ponham a deles (outra vez) no baú da
República.
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Urna ou baú?
Praticamente às vésperas das eleições presi-

denciais, continuam sendo colocadas, como numa
espécie de jogo do cipó queimado, as pistas falsas
para confundir o eleitor em sua escolha correta
e consciente do candidato que deveria considerar
o melhor para o país.

Sem qualquer avaliação de ordem pessoal ao
apresentador Sílvio Santos, cuido entretanto que
o lançamento de sua candidatura à última hora
traz todas as características de manobra diversio-
nista com o objetivo de mudar os resultados pre-
visíveis, segundo as pesquisas. Uma coisa é
indiscutível: alguém se alarmou com o que iria
sair das urnas, neste primeiro turno. E à falta de
outro recurso, lançou mão da armadilha adrede
preparada, na lei eleitoral, que — mercê dos vo-
tos apostos pelo presidente da República — per-
mite essas contratações ao final da novela,
alterando a posição do elenco e talvez modifican-
do o final que o espectador já estava preparado
para aceitar.

Faz seis meses que os jornais noticiaram de-
clarações do conhecido "homem do baú", então de
regresso dos Estados Unidos aonde fora em tra-
tamento da garganta, afirmando que não poderia,
atendendo recomendação médica, concorrer às
eleições presidenciais, de acordo com esquema já
anunciado. É do conhecimento público que, em
virtude desse contratempo, Sílvio Santos conse-
guiu dissuadir o Gugu Liberato de afastar-se de
sua emissora para permanecer dando apoio às
suas próprias apresentações, muito prolongadas.
E assim continuou Sílvio Santos a sua triunfal car-

Ápio Campos
reira de empresário bem sucedido, com abundân-
cia de motivos para seu permanente e largo
sorriso, tirando de seu baú a felicidade de muita
gente mas guardando, lá mesmo ou em outro baú,
uma felicidade bem maior para si mesmo. E ago-
ra, percebe-se que alguém havia conseguido
convencê-lo de formular o seu próprio pedido à"Porta da Esperança". E o que ele deseja é ser,
nem mais nem menos, o príncipe de Gales do pre-sidente Sarney.

Não precisa ter nenhum dom especial de des-
vendar mistérios para descobrir, nas repetidas de-
clarações do atual ocupante do Palácio do
Planalto, um desejo escondido, representado jus-tamente pelo oposto do que ele externamente as-
severava, isto é, a sua total isenção quanto à
sucessão presidencial, a sua nirvânica indiferen-
ça quanto a quem for eleito. Um homem que lu-
tou com unhas e dentes para obter mais uma ano
em seu mandato de transição (sic), não iria dei-
xar de encantar-se com a idéia de manter uma fa-
tia de poder, através de seu herdeiro presuntivo,
que ele ajudaria a subir ao trono. As declarações
enfáticas do Planalto em contrário merecem a
mesma confiabilidade do ministro Mailson quan-do garante que, agora sim, finalmente a inflação
está sob controle, e até mostra sinais de querer de-
crescer. O desejo de perpetuidade é muito mais
acentuado nos maus chefes dos que naqueles que
exercitaram um comando satisfatório para o po-

vo. O povo sempre foi só um pretexto para todos
os "ficos" da História.

Nesse episódio não deixa de ser comovente a
tenacidade do presidenciável Aureliano, cuja va-
ga foi oferecida numa bandeja ao apresentador
Sílvio Santos, como uma cabeça decepada em ofe-
renda a seus meneios e a sua popularidade. Mas
Aureliano não se deixou degolar, e embora já hou-
vesse mais um, sentado no estreito banco dos can-
didatos, e o lugar dele, pelo seu volume, talvez até
comportasse dois, ele firmou-se com todas as
energias e não arredou um palmo. E ficou o novo
candidato — cujo programa de governo até agora
não passa de um programa bem-sucedido de tele-
visão — à procura de uma legenda menos teimo-
sa e mais susceptível a composições. E assim, vão
desaparecer do ar as promessas substanciosas de
Armando Corrêa, substituídas pelo fascinante sor-
riso do novo candidato, mostrando uma cédula
eleitoral e repetindo o seu slogan da sorte: "Arra-
nhe e ganhe".

Dormirá assim mais tranqüilamente, em sua
indiferença sucessória e em sua impoluta impar-
cialidade, o presidente Sarney, certo de que ago-
ra é a hora dàs esquerdas se apavorarem com essa"Porta de Esperança" que ele conseguiu escanca-
rar para si mesmo. Nem mesmo precisa, em seu
entender, preocupar-se com o candidato colorido,
cujo ibope vem descendo pela parede como uma
lágrima de criança, a quem estão arrancando o
seu brinquedo. Afinal, esse sim, não passa de um
filhote, — para usar uma expressão de Brizola. E
há gente com muito mais pedigree na caça ao osso.

Verdades verdes
Emir Bemerguy

Lá no filé do Brasil — São Paulo, Minas Ge-
rais, Rio de Janeiro — descobriram que havia si-
nais de mercúrio nas batatas. Produtores
desavisados ou perversos usaram um agrotóxico
em cuja fórmula existe o maldito metal liquido.
Foi um berreiro só. O estardalhaço feito em torno
da ocorrência disparou em mim alguns efeitos es-
peciais. Fiquei a confrontar situações, refletindo
sobre o belo princípio constitucional de que somos
todos iguais nos direitos e deveres.

O mercúrio das batatas sulinas é apenas uma
pilhéria se compararmos com aquele que nos en-
venena aqui na Amazônia. Os doutores provaram
que alguns patriotas sofreram alterações na saú-
de por terem consumido as tais batatas.
Interditaram-se exportações, abriram-se rigoro-
sos inquéritos contra os fabricantes e vendedores
da droga assassina. Mas no Tapajós, Madeira, Xin-
gu ou Pantanal despejam-se, há três décadas, to-
neladas mensais do pior poluente do mundo — o
mercúrio. Como a pimenta só arde nos nobres
olhos cariocas, paulistas e mineiros, resta-nos o
dever de considerar simples refresco essa formi-
dável carga de veneno atirada sobre nós. E ainda
há quem jure, de mão na Bíblia: "A Amazônia
também é Brasil!" Talvez o seja, pois o porão e
a cozinha fazem parte da casa.

Meu falecido conterrrâneo Cléo Bernardo ido-
latrava o vocábulo "lucidez". Raramente a pala-
vrinha não aparecia em seus escritos. A luz
mental, a claridade interior pode ser estrada de
mão dupla, faca de dois gumes. Quanto mais lú-
cidos formos, mais sofreremos. Percebe-se, antes
dos outros, o trovão distante, que antecede a tem-
pestade rugidora. Creio possuir ao menos uma
amostra grátis desse holofote cerebral, a lucidez,
que varre as trevas dos caminhos. Sabe Deus
quanto me causa tédio, indignação ou divertidas
risadas o desfile de posudos messias salvando a
pátria na televisão. E eles atingem o pique da eru-
dita imbecilidade quando se metem a deitar sa-
bedoria sobre a nossa Amazônia. Repetem — e
repetem mal — as bobagens que assessores im-
provisados lhes enfiam nos presidênciáveis ouvi-
dos. E tome palhaçada!

Um — vai criar o Ministério da Amazônia. Ou-
tro — não quer nem ouvir falar nisso. Aquele —
"acredita que se possa resgatar o mundo verde da
opressão internacional". Como o Marronzinho já
é contra a seca do Nordeste, promete acabar com
as enchentes amazônicas... Não li, não escutei
qualquer proposta séria, confiável, coerente, ca-
paz de atiçar umas brasinhas de esperança na des-
confiadíssima alma cabocla. Nenhum deles sabe,
de fato, coisa alguma sobre o nosso universo líqui-
do e, por enquanto, mais ou menos verde. Eleito,
o ungido vai deixar tudo como está para ver co-
mo fica. Não se precisa ser lúcido para saber
disso.

A Amazônia poderá ainda ser salva, mas por
nós mesmos, se os gringos belicosos não se afo-
barem para retirar da UTI o "pulmão do mundo".
Nossa gente já abriu os olhos para ecologia, des-
cobrindo o jeito de caminhar se quiser mudanças
definitivas nas várzeas, na terra firme, nps ricos,,
na floresta. No sul, eles se revoltam por causa de
umas batatas ligeiramente mercuriosas. Ao mes-
mo tempo, mandam-nos plantar batatas — se não
for ano eleitoral — e exigem que continuemos to-
lerando a garimpagem devastadora, as queima-
das brutais, o desmatamento irracional. As
reações, porém, começaram e já não é assim tão
fácil brincarem conosco, usarem-nos como almo-
xarifado nacional. Há exemplos empolgantes.

No rio Trombetas, a população ergue-se, de-
cidida, contra a forma como querem partejar a
hidrelétrica de Cachoeira Porteira. Há centenas
de famílias ameaçadas de impiedoso desaloja-
mento. A energia a ser produzida vai beneficiar
Manaus, enquanto Oriximiná, sede do município,
ficou fora do projeto. Os prejudicados lutam, in-
vocam direitos, xingam, ameaçam e vão obtendo
pequenos triunfos. Essa história de invadir o pa-
trimônio coletivo sem pedir licença, sem garan-
tir compensações justas vai sendo coisa do
passado. As verdades verdes, as cruzadas ecoló-
gicas embrenham-se no coração do povo amazô-
nico e geram efeitos espetaculares. Eu me animo.

O verão vai terminando. O Ibama ensaiou ai-
gumas expedições punitivas sobre os inimigos da
paisagem. É quase nada, se pensamos no que pre-
cisa ser feito. A esta altura, eu acredito bem mais
nos meus irmãos caboclos do que nos carimbos e
segundas vias dos órgãos oficiais. Basta nos con-
vencermos de que nunca nos tratarão como o filé
do Brasil. Somos a ossada nacional, existente pa-
ra pagar impostos e eleger demagogos sem cará-
ter. O catecismo ecológico deve ser decorado e
vivido por cada cidadão amazônico. Fora da eco-
logia, não temos salvação. Pode crer nestas ver-
dades verdes.
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Dois fatos em foco; José de Nazaré
1- Perfil da Lei Orgânica do
Município
2- A eleição para presidente

Egydio Salles
-1-

Todo município terá a sua Lei Orgânica, a ser votada e pro-
mulgada até seis meses depois do início da vigência da Consti-
tuição do respectivo Estado (art. 11, § único, do Ato das
Disposições Transitórias).

Anteriormente a regra era cada Estado ter uma Lei Orgâ-
nica dos Municípios, aprovada pela Assembléia Legislativa res-
pectiva.

A Lei Orgânica do Município não é uma Constituição Muni-
cipal, como alguns, por modismo, estão apregoando, mas sim
uma lei pela qual cada Município deverá reger-se, aprovada por
dois terços dos membros da Câmara Municipal, em dois turnos
de votação, com interstício mínimo de dez dias (art. 29 da CF.).

Adiferença é que agora a lei é municipal e não estadual co-
mo antes.

No entanto, muitos municípios ainda não têm condições pa-
ra elaborarem por si mesmos as suas leis orgânicas por faltar-
lhes estrutura político-administrativa competente e adequada.

Por isso mesmo, cogita-se da elaboração de um projeto pa-
drão de Lei Orgânica para subsidiar as Câmaras Municipais
mais carentes.

A feitura de uma Lei Orgânica, a sua elaboração, porém,
deve ficar dentro dos limites previstos na Constituição Federal
e na Carta Estadual, que lhes traça o perfil legal.

Assim, a Lei Orgânica deverá dispor sobre as atribuições
que competem ao Município; sobre o Poder Legislativo, sua es-
trutura, composição, atribuições e funcionamento; sobre o Po-
der Executivo, sua composição, organização, competência e
funcionamento; sobre a criação e incidência dos tributos muni-
cipais, administração financeira e sobre aqueles assuntos e pro-
blemas peculiares ao Município, bem como dispor sobre normas
gerais quanto ao planejamento municipal, proteção do meio am-
biente, combate à poluição; uso, parcelamento e ocupação do
solo urbano; construção de moradias e edifícios; posturas mu-
nicipais e tarifas públicas, saneamento básico e abastecimen-
to; participação popular na elaboração legislativa e de projetos
de interesse da população, inclusive de bairros e distritos do Mu-
nicípios; representação comunitária em órgãos colegiados mu-
nicipais e muitos outros.

-2-
O importante é elaborar uma Lei Orgânica que seja práti-

ca e objetiva, despida de regras inadequadas e impróprias, que
jamais serão cumpridas, enfim um roteiro seguro que possibi-
lite o ordenamento jurídico do Município para que, ao longo do
tempo, a lei seja conhecida e cumprida por todos e não apenas
por alguns, como geralmente acontece.

Não se deve tornar difícil aquilo que deverá ser naturalmen-
te fácil.

A eleição de presidente e vice-presidente está à porta.
No próximo dia 15 o eleitorado brasileiro vai eleger aquele

que poderá ser o novo presidente do Brasil, por votação direta
e universal, cerca de 29 anos depois da renúncia de Jânio
Quadros.

A eleição, por lei, realiza-se 90 dias antes do término do man-
dato do presidente que será substituído.

O vice-presidente é eleito junto com o presidente com o qual
for registrado.

Será eleito presidente o candidato que obtiver a maioria ab-
soluta de votos, não computados os em branco e os nulos.

Não havendo candidato que tenha alcançado maioria abso-
luta de votos na primeira votação, haverá nova eleição até vinte
dias após a proclamação do resultado, concorrendo apenas os
dois candidatos mais votados no primeiro pleito, considerando-
se, então, eleito o candidato que oDtiver a maioria dos votos vá-
lidos e já não mais a maioria absoluta dos votantes.

Mas pode haver nesse interregno algum "acidente de per-
curso" como, por exemplo, ocorrer a morte, desistência ou im-
pedimento legal do candidato concorrente. ;,.

Neste caso, então, será convocado dentre os mais o de maior
votação.

Por outro lado, se na segunda colocação houver mais de um
candidato com a mesma votação, isto é, se dois candidatos fica-
rem empatados no segundo lugar, irá concorrer no segundo turno
o que o que for mais idoso.

O mandato de presidente da República é de cinco (5) anos,
a partir da data de sua posse perante o Congresso Nacional, ve-
dada a reeleição.

No caso do atual Presidente da República, por disposição
constitucional transitória, o seu mandato irá terminar a 15 de
março de 1990, mas a Constituição prevê que, em relação os fu-
turos presidentes, o mandato "terá início em Io de janeiro do
ano seguinte ao da sua eleição" (art, 82 da CF.).

Dessa maneira, na situação atual, deverá ser conhecido o
nome do povo presidente, se ocorrer o segundo turno, pelo meio
de dezembro, de sorte que o presidente Sarney ainda ficará no
poder por cerca de 90 dias até a posse do novo presidente em
15 de março do próximo ano.

Na verdade, o presidente Sarney, que tanto lutou pelo man-
dato de cinco ano, fazendo crer que teria um programa de go-
verno a executar, não tem mais condições para governar o País.
Isso todos sabem e ele próprio deve reconhecer.

Porque, então, não renunciar permitindo que o Congresso
Nacional dê a solução constitucional para que o novo presiden-
te possa assumir dia Io de janeiro de 1990?

Só não o fará se for teimoso ou esteja embriagado pelo exer-
cício do poder.

Já uma vez tive oportunidade
de ressaltar certa predileção do
papa João Paulo II pela denomina-
ção de Maria de Nazaré.

Ttel preferência se confirma na
recente Exortação Apostólica "Re-
demptoris Custos" em que o nome
de Nazaré é citado, pelo menos, 17
V6Z6S

Completando uma trilogia do
Cristo Redentor e da Mãe do Re-
dentor, surge agora este belíssimo
documento "Guarda do Redentor"
que visa comemorar o centenário
da Carta Encíclica "Quamquam
pluries". A 15 de agosto de 1889 o
papa Leão XIII "fazia apelo para
aquele amor paterno que Jose de-
dicava ao Menino Jesus e
recomendava-lhe a ele, provido
guarda da divina Família, a pre-
ciosa herança que Jesus Cristo ad-
quiriu com o próprio sangue".

Em 46 páginas, recorda-nos o
Sumo Pontífice o papel importan-
te que o operário José exerceu na
economia da Redenção. Trata-se
de um pequeno tratado de Josélo-
gia, que não se encontra facilmen-
fe nos compêndios teológicos,
embora exista uma farta bibliogra-
fia devocional sobre o Pai adotivo
de Jesus.

Confrontando-se o contexto
evangélico, em face do matrimônio
com Maria, fica bem patente que
José desempenhou fielmente seus
deveres de paternidade, compare-
cendo ao recenseamento em Be-
lém de Judá, acompanhando a
parturiente, providenciando a ali-
mentação, comprindo o preceito da

Dom Alberto Ramos
circuncisão, impondo um nome ao
recenascidOj. apresentando-o no
Templo e fugindo com ele para o
Egito.

Colocando lado a lado os tex-
tos de Lucas e de Mateus, demons-
tra João Paulo II a singularidade
daquela gestação, que não proce-
de do semem humano, mas sim "é
obra do Espírito Santo".

A Escritura afirma, por meio
da autoridade angélica, que José
era o marido. "Não temas, diz, re-
ceber contigo Maria, tua esposa,
pois o que nela se gerou é obra do
Espírito Santo"

Conhecemos muitos pais ado-
tivos que, apesar de não terem ge-
rado seus filhos, lhes dedicam uma
feto entranhado, às vezes muito
mais profundo do que os pais car-
nais. É para esse valor da paterni-
dade que a presente exortação
apostólica chama a atenção, para
que se não esqueçam os grande va-
lores morais e afetivos que José
auferiu no contacto íntimo com seu
divino Filho.

"Por sua parte,Jesus era sub-
misso a Maria e José correspon-
dendo com o respeito às atenções
de seus pais (Lc.II,51). Dessa for-
ma quis santificar os deveres da fa-
mília e do trabalho, que ele próprio
executava ao lado de José'.

Quantos ensinamentos Jesus
deve ter recebido, no ponto de vis-
ta humano, ao lado de José. Os pe-
quenos segredos da arte da
carpintaria, o manuceio dos instru-
mentos, a preferência por determi-

nadas madeiras. Menino
inteligente, no convívio cotidiano
com o pai operário, deveria haurir
toda uma serie de expressões que
faziam da oficina de Nazaré um
ambiente de paz e trabalho.
Refere-se o Papa a uma certa vir-
tude de "laboriosidade": "No eres-
cimento humano de Jesus, em
sabedoria, em estatura e em gra-
ça, teve uma parte notável a virtu-
de da laboriosidade, dado que o
trabalho é um bem do homem, que
transforma a natureza e torna o no-
mem, em certo sentido mais
homem".

Não ficaria a influência de Jo-
sé circunscrita a simples ensina-
mentos de caráter profissional ou
de ordem doméstica."Uma vez que o amor "pater-
no" de José não podia deixar de in-
fluir sobre o amor "filial" de Jesus,
e vice-versa, o amor "filial" de Je-
sus não podia deixar de influir so-
bre o amor "paterno" de José,
como chegar a conhecer as profun-
dezas desta singularissima rela-
ção? Justamente, pois, as almas
mais sensíveis aos impulsos do
amor divino vêem em José um
exemplo luminoso de vida in-
terior .

Neste momento em que só se
fala em ambições políticas, e em
que as novelas só refletem despu-
dor e adultério, surge como uma
clarinada de fé e um alvorada de
paz a palavra serena do Papa que
nos aponta a realidade do Redemp-
toris Custos".

Na ronda eleitoral

Brizola e a economia
nacional independente

Já quase no final da campa-
nha eleitoral do primeiro turno,
alguns dos presidenciáveis já es-
boçaram seus projetos econômi-
cos para o governo que se inicia
no dia 15 de março de 1990. Mas
nenhum conseguiu a objetividade
e a exeqüibilidade do projeto de
Brizola.

Todos se referem à inflação,
à dívida externa, à dívida inter-
na e a uma política justa de pro-
dução e de salários. Todos falam
e condenam a violência urbana e
rural. Todos preconizam formas
de enfrentar esses graves proble-
mas, mas ninguém, a não ser Bri-
zola, aponta os instrumentos para
a prática e o exercício.*

A maioHa ddè candidatos se .
perde na discussão ideológica e
acadêmica da estatização e da
privatização, sem separar o joio
do trigo, isto é, sem preservar a
estatização correta e sem advo-
gar imediatamente a privatiza-
ção necessária das empresas que
não são básicas para a nossa eco-
nomia. A desprivatização do Es-
tado que é tão necessária.

Brizola pela sua enorme ex-
periência política e administra ti-
va e pelo debate que trava, desde
já, contra a privatização de nos-
sas grandes empresas lucrativas,
já escolheu os pontos básicos e
objetivos em que deve centrar o
nosso processo de desenvolvi-
mento independente. Isto porque,
sérias ameaças pairam sobre a
Embratel, a Eletrobrás, a Petro-
brás, a Companhia Vale do Rio
Doce, a Siderbrás e o Banco do
Brasil.

Benedicto Monteiro

Está mais do que evidente,
que este governo de liquidação,
não está interessado em privati-
zar as empresas deficitárias e
que foram constituídas para ta-
par buraco de empresários car-
toriais e incompetentes. Assim
como está mais do que claro, que
esse mesmo governo que não con-
seguiu equacionar qualquer pro-
blema, já tem certas empresas
públicas sob sua mira. Primeiro
pretende desmoralizá-las, depois
inviabilizá-las e, por fim, entrega-
las por qualquer dez réis de mel

i .qoado para .o cartóriOi que ainda
se mascara de empresa privada.

Existem três empresas públi-
cas que estão sob o foco central
dessa campanha insidiosa de des-
moralização publicitária, que são
a Petrobrás, o Banco do Brasil e
a Companhia Siderúrgica Nacio-
nal. E não é à toa que foram es-
sas empresas estatais as
primeiras escolhidas para sofrer
esta campanha de desmoraliza-
ção. É que elas serviram de base
para a industrialização do Brasil
e do desenvolvimento indepen-
dente da nossa economia.

Já disse em vários discursos
na Câmara dos Deputados, que é
impossível imaginar o nosso pro-
gresso independente sem o con-
curso eficiente e inicial dessas
três empresas. O financiamento
através do Banco do Brasil, que
sustentou e ainda sustenta a nos-

sa agricultura, o abastecimento
de todos os produtos energéticos
pela Petrobrás para a nossa fro-
ta automotiva, e o fornecimento
pela Companhia Siderúrgica Na-
cional do aço para a nossa indús-
tria, principalmente a
automobilística e de transporte
pesado. Evidentemente que a
Eletrobrás, com a produção de
energia elétrica ainda consolidou
mais essa base estrutural do nos-
so progresso, montada pelo traba-
lhismo brasileiro através de
Getúlio Vargas, Juscelino e João
Goulart.

A interrupção entreguista e
autoritária que sofremos nestes
últimos vinte anos e £ésa desa-
gregação que estamá^ sofrendo
nestes últimos cineo'anos, acu-
mulada com a maior transferên-
cia de capital para o exterior de
toda a nossa história, ainda não
foi suficiente para liquidar o vi-
gor do nosso capital estatal. E to-
dos esses problemas que
agravam a cada dia que passa,
não esmorecem Brizola, de ofere-
cer aos brasileiros a possibilida-
de de fortalecimento dessas
nossas empresas públicas, como
instrumentos objetivos e decisi-
vos para retomar o caminho inde-
pendente do desenvolvimento
nacional. Claro que, com as con-
quistas modernas, com a tecnolo-
gia avançada e com a
competência comprovada de qua-
se todos os seus funcionários. A
modernidade está em aperfei-
coar as nossas experiências e em
utilizar esses instrumentos que já
deram os melhores resultados.

Gerson Peres

Num pleito eleitoral, o mais preocupante nfio é só a campanha.
A dor de cabeça de quem disputa uma eleição começa dentro do ¦
cartórios, com os preparativos para a votação, dentro da área ond
se processa a apuração e dentro do controle jurisdicional sobr
ambas.

Os candidatos e seus partidos não devem ficar indiferentes ao
preparativos da votação. A falta de exame e conferência das urnas
cédulas e outros papéis e materiais eleitorais como folhas de voU -
ção, modelos de atas e ocorrências, canetas, cola, etc, pode ser
início de uma derrota. Tudo isso se faz no Cartório Eleitoral das Z<
nas onde se despacham esses materiais para as secções ou mesas
receptoras de votos. Várias armadilhas podem ocorrer à falta "dò

fiscalização. Dou-lhe só um exemplo, ocorrido no último pleitó;;
— Do cartório para a Secção de um município tudo parece ter

sido remetido corretamente. Como ninguém examinou e conferiu
os materiais e os papéis eleitorais, como manda a Lfii, na horá^dp
votação, o número de cédulas remetidas era inferior ao dos eleitq-
res lotados na Secção. A votação, por isso, foi anulada, justamente
para influir no resultado geral e haver eleição suplementar. Não gtè-
ciso dizer-lhes que o resultado da renovação só favoreceu quem con-
seguiu preparar a armadilha, pois os eleitores, na segunda votaçíç,
não resistiram às pressões políticas e econômicas e aproveitaram
para mudar de voto e ganhar casas, terrenos, veículos e dinheiro.

A falta de atenção dos candidatos e partidos, nessa fase do pnj-
cesso eleitoral, ocasiona outros estragos, como a retenção de ttty-.
los eleitorais, mudanças de um local para outros das secçõ^è,
embaralhamento nas folhas de votação ocasionando problemas^
eleitores, sobretudo aos que perderam os títulos, pois sem a folha
de votação de nada valerá a carteira de identidade. E se não b3$-
tassem todas essas possíveis armadilhas, a Justiça Eleitoral, nes-
te último pleito, criou a novidade absurda de remeter às zonap
eleitorais listas de eleitores proibidos de votar, sob a suspeita de du-
plicidade de títulos etc. Ora, pela Legislação Eleitoral, nenhum Tri-
bunal pode, previamente, proibir qualquer cidadão de votar. O qqe
pode é determinar que, havendo suspeitas, o voto seja tomado em
separado para análise e providências posteriores. No último pleity,
até candidatos já registrados se encontravam nestas listas e foi ne-
cessário muito esforço para fazê-los votar. Ora, se o título foi acei'
para o registro da candidatura, como não serve para votar?

Se o título é suposto falso ou em duplicata, maior razão pa ,
ser tomado em separado. Só com ele nas mãos, a Justiça poderia
alcançar o falsificador. O voto em separado arrasta consigo o títij-
lo e justamente, possibilita a investigação para punir o responsável
ou responsáveis. Ainda mais, agora, com os títulos sem fotografias
cuja inovação propicia maior volume de fraudes, tanto em sua el^-
boração como na utilização, no momento de votar.

Dentro da área onde se processa a apuração, há uma guerrp,
sobretudo quando juizes inexperientes e despreparados em Legis-
lação Eleitoral, inovam métodos de apurar. Complicam em vez de
simplificar. Lamentavelmente, certos juizes e juízas e membros de
Juntas, às vezes, se deixam violentar. Em conseqüência, geram-se
as safadezas na apropriação dos votos. Desse modo, votos de uns
vão para outros e ate brancos e nulos tomam o destino de outros
tantos.

Apesar da validade probante do boletim, conquistado, no TSE
há mais de duas décadas pelo nosso escritório de advocacia, em me-
morável batalha judiciária, os partidos e seus candidatos devem ter
toda atenção em fiscalizar, rigorosamente, os votos que saem das <urnas. Qualquer descuido e fatal. É preciso que certos juizes e jdí-'
zas se conscientizem que são meros instrumentos de cumprimento
e aplicação da Lei. Não têm, por isso, atribuições para criar novas
regras. Quando assim procedem, praticam mal imperdoável e jr-
remediável. A adoção de modalidades de lançamentos, como "bor--
rões prévios", contendo riscos em horizontal e perpendicular,
formando quadriláteros com uma diagonal, para significarem o nú-
mero cinco, não está na Lei. A passagem destes rabiscos para o Bo-'
letim oficial conduz seus elaboradores, lentamente, fazerem £s
bandalheiras. Mais grave ainda é o retardamento na elaboração do
Boletim. A Lei obriga os juizes e juízas a só abrirem a urna subsje-
quente após a conferência e assinatura do Boletim da urna ante-.
rior. Se os juizes e juízas cumprissem à risca as regras previstas
na legislação, a fraude seria reduzida e a Justiça se resguardaria
das críticas e da descrença popular.

Lembro-me ainda o brado de vários homens públicos roubados
em seus votos. Uns já morreram, outros ainda vivem. Em fortaje-
cimento às verdades contidas neste artigo, exemplifico, somenfe,
com uma testemunha, figura respeitável e digna de Catete Pinhpi-
ro, ex-prefeito de Monte Alegre, ex-deputado estadual, ex-deputapo
federal, ex-senador, ex-governador e ex-ministro de Estado de Saú-
de. Ele foi uma das vítimas dessas situações inusitadas que ocir-
rem na apuração de um pleito. Sua cabeça deve ter esquentado e
a preocupação aumentada. Neste histórico episódio, meu colega j_e
escritóri|Ode advocacia, José Valente Ribeiro e eu, entramos, pata
honra nossa pai;a,.a histónájurisprudèncial do direito eleitoral bra-
sileiro. Abrindo fogo contra o 'Tnapismo", restabelecemos a verda-
de das urnas. Era uma fraude nojenta que juizes irresponsáveis e
inescrupulosos, macomunados com alguns membros das juntas
apuradoras, fabricavam para eleger os que lhes pagavam o vil me-
tal ou lhes garantiam promoções para varas da Capital. O Boletim
eleitoral nada valia. Só o mapa e a Ata faziam prova e por elesjos
Tribunais proclamavam os resultados e diplomavam os eleitos ejos
pseudos eleitos. Era uma vergonha. Essa sem-vergonhice, porém,
ainda não foi de todo banida de dentro do processo de votação, |de
apuração e do controle jurisdicional. Por isso, os Tribunais e suas
corregedorias devem ser implacáveis com seus fabricadores.

O presidente do TSE, ministro Rezek, que vem modernizando a
Justiça Eleitoral, acaba de tomar uma das mais importantes iru>
ciativas: orientar os Tribunais Regionais no sentido não só de se
modernizarem como também providenciarem cursos de Legislarão
Eleitoral aos seus juizes e juízas, com profundas análises e deba-
tes. Não sei se inseriu, no programa, os conselhos indispensáv :is
de que devem ser isentos e não dependentes dos que detêm, trar _i-
toriamente, o poder político.

Em debate, na Universidade de Brasília, uma jovem estudan-
te me perguntou: j'O que mais lhe apavora numa eleição?

Respondi-lhe entristecido:
Um escrivão safado, um mesário safado, um escrutinador

safado, um juiz safado, uma juíza safada. I,
Tranqüilizei-a, porém:Graças a Deus, é uma minoria que macula a Justiça e des-

serve a democracia. Um dia, porém, neste país, os safados não mbis
comporão a sublime missão da Justiça.

Por exclusão
Temos observado que o povo brasileiro está

realmente entusiasmado e, mais do que isso inte-
ressado em participar da eleição para Presidente
e Vice-Presidente da República. Um desjejum de
quase trinta anos, motivado pela interrupção do re-
gime que afastou Goulart do poder e suprimiu o su-
frágio direto e secreto para escolha do supremo
mandatário da Nação, teria que excitar o espírito
da cidadania e fazê-lo despertar a todo vapor para
o exercício de direito que consagra entre nós as pre-
senças da liberdade e da democracia.

A Constituição de 1988 introduziu no § 3o, art.
77 que: "Se nenhum candidato alcançar maioria ab-
soluta na primeira votação, far-se-á nova eleição
em até vinte dias após a proclamação do resulta-
do, concorrendo os dois candidatos mais votados e
considerando-se eleito aquele que obtiver a maio-
ria dos votos válidos".

Vale destacar que o legislador constituinte pro-
curou fugir à regra tradicional do turno único, pre-
ferindo estabelecer o critério dos dois turnos, que
lhe pareceu mais democrático e capaz de legitimar
no mais alto posto eletivo do País aquele que obti-
ver a maioria absoluta dos votos válidos, e não co-
mo previsto nas Constituições anteriores.

De acordo com dados oficiais do TSE, o eleito-
rado brasileiro, apto a votar em 15 de novembro, é
de 82.057,634 e está assim distribuído: Região Nor-
te: 4.421.239; Região Nordeste: 21.500.249; Região
Sudeste; 37.573.666; Região Sul; 13.492.613 e Região
Centro-Oeste; 5.0C9.867.

Para alguns abalisados "experts" na ciência do
direito eleitoral, há de ser previsto um certo per-
centual de abstenção, e outro tanto que resulte de
votos nulos e brancos. No primeiro caso, algo apro-
ximado de dez (10%) por cento e, nos dois últimos,
nada menos do que cinco (5%) por cento, medidos
por baixo. Com essas deduções lógicas, restarão
cerca de setenta milhões de votantes habilitados à
escolher o futuro Presidente da República, uma ci-
fra bastante expressiva, capaz de provocar insônia
nos candidatos que a disputam palmo a palmo no
veredito das urnas.

Nestes dez dias que nos distanciam da eleição,
tudo faz crer que o quadro sucessório apresenta vi-

Collor e Maluf
Jorge Arbage

síveis definições sobre os candidatos com possibi-
lidades de chegada ao segundo turno de votação.
O raciocínio, porém, deve ser abrangente, e como
tal não descarta á hipótese de mutações nas colo-
cações atuais de alguns presidenciáveis, cujos ín-
dices nas intenções do voto popular, estão abaixo
de qualquer expectativa racional.

O Deputado Ulysses Guimarães, com certeza
não permanecerá estável na incômoda posição
mantida até agora. Será deslocado para uma posi-
ção mais nobre, embora incogitável de um confron-
to a ser travado no segundo turno. Quem conhece
a potencialidade da máquina administrativa colo-
cada a serviço da campanha eleitoral, não subes-
tima a militância do PMDB. A despeito de"aparentemente escondida atrás do muro", fará
com que o "velhinho" ganhe o prêmio de consola-
ção e saia honrosamente do páreo, no mínimo ocu-
pando um confortável terceiro ou quarto lugar. O
Plano Cruzado demonstra a sua crueldade até com
aqueles que o deflagraram com o objetivo de ma-
tar a inflação e pescaram dividendos eleitoreiros
jamais conhecidos na história deste País.

O honrado Presidente da Constituinte e do
PMDB, terminou vítima do efeito "bumerangue",
posto no holocausto político pela ingratidão dos
amigos e correligionários que ressuscitou de per-
tinaz ostracismo, expondo para tanto conquistas
gloriosas de um passado limpo, e a própria vida.

Com relação aos candidatos Luiz Lula da Sil-
va, Mário Covas e Afif Domingos, é de supor que
estacionaram no limite máximo, com tendência de
quedas nos pontos percentuaio até aqui coletados.
Por exclusão, restarão na corrida ao Palácio do Pia-
nalto os candidatos Color de Melo, Leonel Brizola
e Paulo Maluf.

A ocupação da primeira vaga no segundo tur-
no de votação, está praticamente garantida ao ex-
governador de Alagoas Fernando Collor de Melo.
Agora vejamos quem será seu opositor, e por que
nos convencemos dessa hipótese'. Considerando a

eleição realizada hoje, exorcizando-se a tese da ex-
clusão dos candidatos tidos como inviáveis, Paulo
Maluf contaria com cinco milhões de votos válidos,
apenas no Estado de São Paulo, o equivalente a trin-
ta (30%) por cento do eleitorado local. Esse dado
corresponde ao revelado nas últimas pesquisas,
apontando o candidato do PDS como "poli-position"
na preferência do eleitorado paulistano.

O mesmo fenômeno favorece Brizola nos Es-
tados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Ad-
mitindo que o candidato do PDT alcance o mesmo
percentual de votos, terá contabilizado a seu favor
cerca de quatro milhões nas duas jurisdições elei-
torais, onde também concorre com absoluto favo-
ritismo entre cariocas e gaúchos.

À medida em que a campanha eleitoral se apro-
xima da meta final, as opções reveladas na prefe-
rencia do voto, e os contingentes de indecisos,
assumirão posições concretas e definitivas em fa-
vor do candidato que desejam ungir com a faixa a
ser transmitida pelo Presidente José Sarney em 15
de março de 1990. Nascerá, então, a partir de ago-
ra, a sábia idéia do "voto útil", que é dado pelo elei-
tor a quem apresente condições de viabilidade para
o confronto no segundo turno de votação.

Fortalecidos por maciço apoio nos três maio-
res redutos eleitorais do País, é mais que lógico ad-
mitir a concentração do voto útil, espécie de adeus
aos que patinaram na pista sem poder decolar, nos
nomes consolidados dos candidatos do PDT e PDS,
Leonel Brizola e Paulo Maluf, respectivamente, que
será irradiada de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio
Grande do Sul para todo país.

O páreo entre os dois candidatos será uma pro-
va de fogo para ambos e bastante difícil na opção
de voto do eleitor. Teremos o carisma do Socialis-
mo Moreno, que aliás parece altamente comprome-
tido depois do massacre de estudantes na Praça da
Paz Celestial em Pekin, ouvido e assistido em si-
lêncio pelas esquerdas brasileiras, sem qualquer
manifestação de protesto que justificasse o não

acumpliciamento com tão mostruoso atentado aos;
direitos humanos, contra o postulado da Democra-;
cia Social, que vem experimentando glorioso triun-!
fo até mesmo nos Países cujas civilizações ainda;
vivem escravizadas ao comunismo internacional.)

Tudo induz crer que, no frigir dos ovos, caso não1
ocorra nenhum acidente de percurso, permanece-!
rão firmes para a disputa do segundo turno os can-!
didatos Collor de Melo e Paulo Maluf. Ótimo, para!
eáte, péssimo, para aquele.

Na verdade, já existe um acidente de percurso!
no itinerário do quadro sucessório: a candidatura!
do empresário, animador e agora político Silvio!
Santos. Não fluiu por acaso, às vésperas da eleição.1
É parte de estratégia armada nos bastidores do Pa-j
lácio do Planalto. O cheiro da suspeita está visível;
na presença do senador Marcondes Gadelha comoj
Líder de Sarney no Senado e candidato à Vice-
Presidente na chapa do proprietário da SBT.

A Nação ficou perplexa, não com a cândida tu
ra Silvio Santos, considerado fato natural em pro
cesso eleitoral, mas, isto sim, pela maneira
inusitada da sua incorporação na disputa do pleito
Presidencial. Seria um revanchismo do Governo
Federal para alijar algum desafeto político, ou uma
manobra sutil, visando apressar o desfecho de ai-
go que possa conspirar para agravar as crises con-
junturais e comprometer a marcha da transição
democrática?

Como toda obra produzida pela Nova Repúbli-
ca se mostrou imperfeita, pode-se supor que a en-
trada de Silvio Santos como candidato à Suprema
Magistratura do País, como bem dizia o saudoso
Chacrinha, "não veio para explicar, e sim para con-
fundir".

De qualquer forma, estamos frente a frente
com um fato novo, capaz de alterar todos os prog-
nósticos firmados até este instante com respeito ao
futuro do quadro sucessório na mais alta esfera do
País.

Fiquemos de atalaia, porque é melhor prevê-
nir do que remediar. Alguma coisa estranha deve
estar ocorrendo nas entranhas do processo políti-
co brasileiro, quem sabe com propósito deliberado
de mudar a face da nossa história.
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Agora, nas
Pernambucanas
quando você
compra tecidos,
confecções, cama, mesa,
banho e utilidades domésticas
à vista, você ganha 40% do
valor da compra em bônus.
Estes bônus você troca em
mercadorias em qualquer
departamento das
Pernambucanas.

E muito
simples, se você

comprar quinhentos cruzados
em roupas, ganha na hora
duzentos cruzados em bônus
que você pode trocar por um
sapato, uma bolsa, uma
blusa... Viu como é fácil
ganhar nas Pernambucanas.
É só comprar e ganhar.
Quanto mais você compra,
mais ganha.

PERNAMBUCANAS
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Wady Homci mostrou ao prefeito os problemas da área

Obras da PMB recuperam
conjuntos na Marambaia

Em sua terceira visita
ao local, o prefeito
Sahid Xerfan fez a
inspeção dos trabalhos,
que incluem drenagem,
construção de estivas
e limpeza de bueiros

s obras de recuperação dos conjun-

Atos 

habitacionais Gleba I e II, loca-
lizados na Nova Marambaia, fo-
ram inspecionadas ontem pela ma-
o prefeito Sahid Xerfan e sua comi-

tiva." Essa foi a terceira visita que Xerfan
fez ao local, onde estão sendo recuperados
os sistemas viário e de drenagem. No pri-
meiro sábado ele foi ao conjunto Gleba III,
depois ao Gleba II. Ontem, ele inspecionou
os trabalhos no Gleba II, que já foram con-
cluidos, e no Gleba I, que estão em anda-
mento. O prefeito esteve ainda nas passa-
gens 28 de Março e Nossa Senhora do Per-
pétuo Socorro, onde serão construídas no-
vas estivas e desobstruídos os bueiros.
Cerca de 350 homens estão trabalhando,
com o auxílio de patrol, pá mecânica, re-
troescavadeira, trator de esteira e caçam-
ba basculante.

Ontem foi retirado muito mato e lixo
das ruas do conjunto, além de lama e detri-
tos dos esgotos. Quando Xerfan chegou ao
local, foi acompanhado por vários morado-
res em sua caminhada pelas ruas. O secre-
tário Municipal de Saneamento, Wady
Homci, disse que esse trabalho faz partedo programa de limpeza dos conjuntos ha-
bitacionais, que não era feita há cerca de
um ano. A moradora da casa 1.108 da pas-sagem Dalva, Olgarina Reis de Souza, se
emocionou ao ver Sahid Xerfan no lo-
caI."Nunca tinha visto um prefeito aqui,
muito menos a recuperação da minha
rua", disse, chorando.

Wady Homci observou que o conjunto
estava em péssimo estado. "Havia muito
mato, lama e o sistema de escoamento de
esgoto para à rua da Marinha estava obs-
truido. Agora vamos regularizar e tentar
manter o serviço junto com a comunida-
de", disse. O secretário Municipal de
Obras, Maurício Almeida, acrescentou
que esse trabalho está sendo realizado pe-Ia Sesan, Semob e Departamento Munici-
pai de Estradas è Rodagem>Esses1#ês Òr-
ganismos também serão responsáveis pe-Ia construção de estivas nas passagens 28
de Março e Nossa Senhora de Perpétuo So-
corro, que deverá iniciar antes do final do
ano, segundo o técnico da Sesan, João
Batista.

Trabalho com crianças
superdotadas será

debatido em congresso
Inicia na próxima terça-feira, no Centur, o VIII Con-

gresso Nacional de Superdotados, promovido pela Secre-
taria de Estado de Educação, Secretaria de Educação Es-
pecial, Ministério da Educação e Cultura e Associação
Brasileira para Superdotados. O trabalho com superdota-
dos teve início no Pará em 1975, com a aprovação de um
projeto experimental pelo Cenesp, que possibilitou recru-
tar e preparar recursos humanos, localizar e identificar
clientela, lançando-se as bases iniciais do atendimento
educacional que hoje se estende a algumas cidades do in-
terior do Estado.

Através do estímulo de habilidades, o CEES — Centro
de Educação Especial — oferece um atendimento espe-
cializado a crianças e adolescentes que apresentem mé-
dia de inteligência acima do normal. A clientela é consti-
tuída de alunos das diversas redes de ensino que apresen-
tem características de superdotação. Para identificá-los
são feitas reuniões nas escolas visando informar as carac-
terfsticas mais comuns dos superdotados, que muitas ve-
zes são confundidos com alunos 'problema'.

A partir da observação em classe, feita pelo profes-
sor, as escolas encaminham os alunos ao CEES, onde é
feita uma triagem em que são analisadas as característi-
cas comuns ao superdotado — liderança, criatividade, in-
teresse por determinados assuntos e aptidão ou talento
para artes cênicas, plásticas e musicais. A seleção é feita
através de uma série de entrevistas com os pais e o aluno,
e com uma avaliação pedagógica e psicológica. O atendi-
mento é feito na própria sala de aula da criança, quando
os técnicos visitam as escolas onde são detectados casos
de superdotação, e é complementado nas salas de recur-
sos, que funcionam em dependências especiais em forma
de clubes.

Atualmente o CEES oferece os clubes de Artes e In-
formática — que funcionam na Unidade Técnica Prof Io-
landa Martins, na avenida Almirante Barroso — e o de
Leitura, localizado na escola Vilhena Alves. Estão sendo
reativados os clubes de Ciências e Matemática, que tam-
bém funcionarão no Vilhena Alves. Qualquer pessoa que
suspeite ter em casa um filho superdotado pode
encaminá-lo ao CEES. O atendimento é grátis e o Centro
funciona na travessa 3 de Maio, 1040, onde estão sendo fei-
tas também as inscrições para o VIII Seminário sobre
Superdotados.
Compreensão

Os pais de superdotados são unânimes em louvar a
ajuda especializada para a compreensão do universo des-
sas crianças especiais, geralmente tidas como causado-
ras de confusões em casa e na escola. Silvaney Nepomu-
ceno relata que depois de ter recebido durante anos inú-
meras reclamações de professores do seu filho Mário, de 9
anos, uma professora encaminhou-o ao CEES: "Foi um
choque quando a psicóloga disse que meu filho era
superdotado".

Conceição Rabelo, mãe de Cristiano, 10 anos e tam-
bém superdotado, contou que nas escolas do Rio de Janei-
ro, onde moravam, seu filho era considerado "insuportá-
vel": "Eu ia deixá-lo no colégio e ficava esperando no pá-
tio, pois quase todo dia ele 'aprontava' e era mandado em-
bora mais cedo. Depois de ser expulso de um colégio no
Rio, foi "convidado" a se transferir de uma escola aqui
em Belém. Este ano, estudando no Colégio Suíço-
Brasileiro, foi encaminhado ao CEES. "A partir de então
suas notas melhoraram bastante e o comportamento mu-
dou muito, e para melhor".

Marília tem 5 anos e é superdotada. Segundo a mãe,
Maria Takico Kinoshita, a menina realiza qualquer tarefa
com rapidez, o que nem sempre era bem aceito na escola."A partir do momento em que a pressa começou a ser tra-
balhada, sua aceitação no colégio melhorou bastante". Já
Bruno, 9 anos, pergunta demais mas não aceita copiar na-
da. No inicio, antes de descobrir a superdotação, a mãe,
Odenise Monteiro, trocou-o de escola, pensando que ali es-
tivesse o problema.•v Os três filhos de Maria José Gonçalves freqüentam o
Centro de Educação Especial. O mais velho tem proble-mas de deficiência mental — com que o CEES também
trabalha — e os dois mais jovens, Keila e Enderson, são
superdotados. "Só com a ajuda dos psicólogos consegui
uma convivência melhor entre o mais velho e os outros
dois, pois aprendi a compreendê-los", observou.

5'.'iea
Wt-jÊt V^**9hI flS*t ¦ mm ijy''J

CREA convida SRM para Entepa
Para convidar a sra. Déa Maiora-

na, diretora-presidente de O LIBERAL
e das empresas do Sistema Romulo
Maiorana de Comunicação a participar
do 6» Entepa — Encontro de Engenhei-
ros, Arquitetos, Agrônomos, Geólogos,
Geógrafos, Meteorologistas e Técnicos
de nível médio do Pará e Amapá, que
iniciou ontem, prolongando-se até dia

12 do corrente, esteve ontem neste jor-nal o engenheiro Cândido Barbosa Bor-
dalo, presidente do CREA, divulgando
o programa que será cumprido duran-
te a semana. O visitante, que trouxe em
sua companhia o assessor Franklin Re-
belo, na ausência da sra. Déa Maiora-
na foi recebido pelo nosso companheiro
Odacyl Cattete. ™V

Protesto
Na próxima semana a Associação

dos Municípios da Transamazônica vai
negociar com a Eletronorte, em Brasi-
lia, o início da construção do linhão da
Transamazônica. A informação é do
presidente da entidade, Francisco
Aguiar Silveira, que também revela
que em caso de não haver acerto ime-
diato, a AMUT, juntamente com em-
presários e deputados federais e esta-
duais, além de outras entidades repre-
sentativas de classes, fará um protesto
em Tucuruí objetivando paralisar o for-
necimento para o Nordeste de energia
proveniente da usina localizada naque-
le município.

A posição foi tirada durante a as-
sembléia da AMUT, realizada em Be-
lém no último final de semana. Os onze
prefeitos que participam da entidade
desejam uma posição definitiva para a
questão ainda neste governo e revelam
que estão sendo apoiados por outros

municípios paraenses, inclusive para a ||
realização de uma "carreata da ener- {'
gia", que sairá de Altamira em direçãoif*
a Tucuruí. Os prefeitos reuniram-se^
com a direção da Eletronorte regional ?
na sexta-feira passada e expuseram a,1'"
importância da energia de Tucuruí pa-' 

"
ra a região, produtora de cacau, cana*
de-açúcar e pimenta-do-reino, entre ou-ii
tros. O principal argumento dos reprevi
sentantes da AMUT é que, sem energia un
elétrica, os produtos saem da região pa-,~(,
ra outros Estados onde são beneficia-i;'^
dos para comercialização.

Além da questão da energia de Tu-' '
curuí, os prefeitos irão a Brasília rei-'^
vindicar junto ao Congresso Nacional a "i
inclusão de recursos para o asfaltamen-on
to da Transamazônica no Orçamento^,
da União de 1990. Acreditam os prefei7 Gs
tos que com energia elétrica e asfalta- - l.
mento, o êxodo rural será evitado. ,slQ0

ILHA DE MARAJÓ EM CATAMARÃ DE LUXO -
Venha desfrutar de um agradável fim-de-semana, a bor'-.'

do do Navio Catamarã de Luxo da ENASA, no período de
10 a 12/11/89, incluindo: hospedagem, café da manhã, almo-:,
ço, jantar e city-tour na Ilha, com direito de concorrer ao'
sorteio de passagens aéreas: Belém/Rio/Belém, Belém/Salva--1
dor/Belém, Belém/Santarém/Belém e Belém/Manaus/Belém eü
uma visita ao Complexo David Land (Passeio Fluvial). a"

Maiores Informações:
Rua Senador Manoel Barata, 727
Telefones: 223.2128 - 223.3100

Telex: (091) 1240 ;
Os Participantes do Encontro do CREA terão 10% de desconto.
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METUR
Marajó Empreendimentos e Turismo Ltda
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E HORA DE COMPRAR CORRENDO OS MOVEIS DAS SUPERLOJAS.
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Feira do Cetep
defende união

O LIBERAL CIDADES TJ

8

K\

li

entre natureza
e tecnologia

-íoi Desta vez, o
,.$$ntro optou por
realizar o evento
H$ praça pública,
r;<na 'Eneida de

Moraes'. São mais
... de 40 barracas.

O Centro de Ensino Téc-
nico do Estado do Pará
(Cetep) realizou on-
tem, na praça Eneida

jde Moraes, a abertura XI Fei-
'ra de Atividades Profissionais,
jsob o tema "Homem, Natureza
!e Tecnologia" que, segundo o
Idiretor da instituição, Edson
.Franco, foi escolhido com base
Ina pesquisa realizada pela em-
Ipresa Saldiva e Associados, de
;São Paulo, no final do ano pas-
jsado, que perguntou a 700 pes-
;soas quais as palavras-chaves¦da.década de 90: a maioria res-
jpondeu homem, natureza e tec-
¦nologia. Franco explicou que o
objetivo da feira foi harmoni-
!zar esses três elementos. Nas
Í42 barracas — planejadas e
construídas pelos alunos do
curso de Edificações, que se-
rão usadas em outros eventos
•P foram expostos vários mate-
riais. Havia barraca decorada
|èom rede de pesca, equipa-
jêientos de televisão, vídeo e
computador.
£ _As barracas foram distri-

;Buídas entre os alunos da 3a sé--cie do Io grau até o 4o ano técni-
Boi Segundo Edson Franco, foi
difícil apontar qual a barraca
jflue despertou mais atenção,
pois todos os alunos trabalha-
am muito. Ele destacou, po-
ém, a barraca "Segurança no
rabalho", que os alunos pas-

saram a noite montando. Ha-
via trabalho de todas as áreas,
com maquetes de usina hidre-
létrica e do projeto guerra nas
estrelas. Apesar do pouco ma-
terial, o professor de Física,
Ademar Lobato Júnior, disse
que os visitantes puderam fi-
car sabendo como se constrói
uma usina e sua utilidade. O
projeto Guerra nas Estrelas foi
exposto para mostrar como a
espionagem funciona entre as
grandes potências.

Edson Franco explicou o
motivo da feira ter sido reali-
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Um dos trabalhos

Professores universitários
se mobilizam para data-base
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Com auxilio de uma maquete, a aluna explica a devastação da Amazônia

expostos na feira
zada num local público: "A
praça é um local popular, onde
todo mundo passa e vê. Nos ou-
tros anos fazíamos no interior
do Cetep, mas muita gente fi-
cava inibida de entrar". O
evento foi aberto às 9 horas
com uma corrida, com a parti-
cipação da comunidade. De-
pois houve apresentação de
danças folclóricas e judô. Em
algumas barracas puderamser feitos testes de gravidez,diabetes e ilusão de ótica, e em
outras foram mostradas as
conseqüências do efeito estufa,
da pesca predatória na ilha de
Marajó, os mecanismos da cor-
rida de Fórmula 1, produtos da
região, vendidas bebidas e co-
midas típicas, realizadas pré-vias eleitorais, numerologia,
propaganda e produção de
açaí. Os alunos do curso de Pa-
tologia convidaram o Hemopa
para participar da feira. A as-
sistente social Jurema Ribeiro
falou sobre a necessidade de sedoar sangue. Segundo ela, o
Hemopa precisaria de 70 doa-
ções por dia, mas há dias quenão aparece um só doador. No
carro do Hemopa duas pessoascoletaram sangue.

Com o objetivo de discutir e ava-
liar a atual conjuntura educacional do
país face às recentes transformações
sociais aconteceu em Belém a XX Reu-
nião do Conad (Conselho Nacional das
Associações Docentes). Constituído
por professores de entidades de ensi-
no de nível superior, no evento foram
discutidos vários temas ligados ao fu-
turo da educação no Brasil, bem como
a situação dos docentes no atual con-
texto educacional."Estamos promovendo uma gran-
de campanha de mobilização para a
data-base em 1? de janeiro do próximo
ano, quando negociaremos as questões
salariais com o novo presidente. Seja
ele quem for, o quadro político-social
certamente sofrerá transformações",
observou Sadi Dal Rosso, professor de
Sociologia da UNB e presidente da An-
des (Associação Nacional dos Docen-
tes do Ensino Superior). Rosso
informou que os vencimentos dos pro-
fessores encontram-se pelo menos 50%

. ' \ . '. i . ' ' ifi ''1?
Sadi: cautela

abaixo de seus valores normais, "o que
gera um clima de insatisfação geral".Em vista disso a UNB está em greve,
assim como todo o funcionalismo pú-blico de Brasília. "A posição adotada
pelo Conad, no entanto, é de cautela",
disse.

Quanto ao Regime Jurídico Único— projeto-de-lei enviado pelo Poder
Executivo ao Congresso Nacional e queestabelece uma série de medidas no
âmbito da educação — Rosso disse queos docentes "ainda estão apreciando
cada um dos artigos". A extinção do
Fundo de Garantia por Tempo de Ser-
viço, também parte do projeto, não é
apoiada pelos participantes do Conad,
segundo o professor Rosso. Ele infor-
ma que o argumento defendido para a
extinção do FGTS, segundo o proje-to,"é que o funcionalismo público tem
muito mais estabilidade no emprego do
que o privado, não sendo imperiosa a
necessidade do fundo".

Lei de Diretrizes e Bases
O sistema de seguridade social foi

outro tópico debatido. Na opinião de
Rosso, esse sistema deveria ser gerale não escalonado. "Todas as pessoasdevem gozar do mesmo sistema de se-
guridade, de maneira não diferencia-
da, como se dá em alguns Estados",
afirmou. Outro ponto polêmico foi a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação,
que está tramitando na Câmara dos
Deputados. O projeto dispõe sobre vá-
rias aspectos relativos ao ensino."Apesar de progressista, há alguns
pontos discordantes com os nossos in-
teresses", disse o presidente da Andes."Nós, do Conad, não concordamos
com a maneira com que é apresenta-
do o sistema de ensino nem com a for-
ma de avaliações formais
universitárias. Também discordamos
da democratização apresentada e da
autonomia universitária", declarou
Rosso, observando que até agora o
Conselho está apenas avaliando as pro-
postas desse projeto de lei, mas que
dentro em breve irá apresentar emen-
das modificativas que defendam os in-
teresses da classe. Sobre a campanha
presidencial, Rosso disse que a entida-
de não apoiará qualquer candidato,
mesmo reconhecendo o "grande avan-
ço que as eleições para presidente re-

Ítresentam 
para o povo brasileiro ao

ongo desses trinta anos".

Seminário
Ke prevenção
jf do câncer

3 Será aberto amanhã,
o auditório do Convento
Os Mercedários , o I Semi-
§rio de Atualização em
Yevenção e Controle do
âncer, promovido pela Se-

taria de Estado de Saú-
, jje,Pública, como parte da¦ÍCampanha Nacional de
f Combate ao Câncer insti-
[ tuída pelo Ministério da
[.*$4úde. O evento, a ser
fíaiberto às 8h30 na presença
SflSs autoridades do setor,
Qterá como finalidade pro-
J$jfiiover o intercâmbio entre
Àos profissionais que atuam
;*nus atividades médicas
^preventivas ao câncer, co-
6íDaJo também os especialis-
Ipàsque participam das es-
estratégias curativas em clí-

nicas e hospitais.

O seminário contará
com uma série de conferên-
cias e debates, que servi-
rão para atualizar profis-

ErSionais acerca dos trata-
mentos de combate ao cân-
cer realizados no Sul do
País e no exterior. Dentre
os temas a serem enfoca-
dos estão: Câncer: Proble-
ma de Saúde Pública, Con-
texto do Câncer de Colo do
Ütero e Mama, Cc itexto do
Câncer de Boca no País,
Tabagismo como Proble-
ma de Saúde Pública e A
Importância do Diagnósti-
co Precoce, entre outros.
Participarão da abertura
do I Seminário de Atualiza-
ção em Prevenção e Con-
trole do Câncer os secreta-
rios de Saúde do Estado,
Herundino Moreira, e do
município, Antônio Vina-
gre.

Treinamento
Também amanhã, a

Sespa dará inicio ao ciclo
de treinamento de técnicos
que atuam no Programa de
Suplementação Alimentar
no Estado. A abertura será
às 8 horas com a participa-
ção dos diretores e profis-
sionais das unidades de
saúde envolvidas no pro-
grama e técnicos do Io e 14"
centros regionais de saúde
que abrangem, além dos
serviços executados em
Belém, as atividades no in-
terior do Estado.'0:i- Coordenado por técni-?í&s do Departamento de
Ações Básicas e da Divisão
de Nutrição da Sespa, o
treinamento visa promover
o aprimoramento das ativi-
dades no atendimento das
famílias dos bairros perifé-
ricos de Belém e morado-
res carentes das localida-
des do interior do Estado. A
solenidade de abertura do*e|*ento contará com a pre-
s^nça do secretário de Es-
tado de Saúde Pública, que
enfocará a participação
dos técnicos de saúde e as
comunidades no desenvol-
vimento do Programa de

—Suplementação Alimentar
no Estado.
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QUEIXAS

A 

população de Belém
jâ se acostumou a
convivência descon-

fortóvel com mato, lama e
lixo. Principalmente aos resi-
dentes na periferia da cida-
de jã não surpreendem as Ir-
regularldades na coleta dos
resíduos domésticos ou os
bueiros entupidos. As so-
luções encontradas pelos
moradores parecem sim-
pies ã primeira vista mas tra-
zem problemas ainda mais
graves: onde hâ valas
improvisa-se pontes e a não
remoção do lixo é resolvida
atirando os detritos em ter-
renos baldios ou na rua. A
cena registrada por Paula
Sampaio é um bom exem-
pio. A foto mostra a travessa
de Óbidos, ãs proximidades
da Monte Alegre. Ali, o es-
goto está entupido e a
ãgua estagnada invade as
residências nos dias de chu-
vas, hã mato e lixo por toda
a parte.

Parece o pão que
o diabo amassou
Carlos Alberto Neves escreve à

coluna para protestar contra a quali-
dade do pão comercializado por algu-
mas panificadoras da cidade. Segun-
do o leitor, freqüentemente o produto
apresenta pedaços de insetos, ovos de
baratas e muita sujeira. "Inicialmen-
te eu comprava o pão nas panificado-
ras do bairro do Marco, mas diante de
tanta falta de higiene no preparo da
massa passei a adquirir o produto em
casas localizadas no centro da cidade,
mas não adiantou muita coisa pois já
encontrei os mesmos elementos no in-
terior do pão", conta o leitor, que ape-
la aos donos desses estabelecimentos
comerciais para que instruam seus
funcionários a serem mais asseados,
já que o produto de seu trabalho irá
servir de alimento à população.

Conjunto sofre sem
água nas torneiras
Lílian Maria Souza Dias reclama "do esta-

do de abandono" em que se encontra o conjunto
habitacional Júlia Seffer, localizado no munici-
pio de Ananindeua. Segundo a leitora, a água é
o maior problema dos moradores do conjunto:
"A maior parte do tempo ficamos sem uma go-
ta nas torneiras e quando a água retorna é sim-
plesmente intragável, pois vem com mau-
cheiro e totalmente ferruginosa".

Lílian informa que os moradores têm re-
corrido a estratégias diversas para driblarem
a falta do líquido. "Alguns já cavaram poços
artesianos e outros preferiram instalar tornei-
ras baixas diante das casas", diz a leitora, que
relata o constrangimento que as donas-de-casa
enfrentam para fazer suas tarefas domésticas
em plena rua: "Temos que nos sujeitar a lavar
roupas e louças diante dos transeuntes". Ou-
trás queixas de Lílian referem-se à grande
quantidade de mato pelas ruas do conjunto e à
colei i de lixo deficiente.

segurado reclama do Inamps
O atendimento inadequado dos

acidentados do trabalho é a queixa do
leitor Jarbas Ferreira. Ele conta que,
vítima de acidente do trabalho, foi en-
caminhado pelo Inamps/Pará para
realizar cirurgia ocular em São Pau-
lo. Chegando àquele Estado os funcio-
nários da Previdência estavam em
(greve e Jarbas, além de não ser aten-
dido, foi obrigado a pagar a hospeda-
gem, uma vez que o Inamps só forne-
ceu as passagens de ida e volta."É inadmissível que tais coisas
aconteçam. O Inamps está agindo er-
rado, pois deve se responsabilizar
tanto pela remoção como pela hospe-
dagem do acidentado de trabalho",

diz o leitor, invocando o Decreto Lei
79.037, de 24 de dezembro de 1976, que
concede esses benefícios ao trabalha-
dor. Jarbas também se diz indignado
por haver feito uma viagem sem re-
sultados positivos: "Só fui gastar di-
nheiro dos cofres públicos. Se os fun-
cionários do Inamps em Belém sa-
biam que a categoria iria entrar em
greve não deveriam ter me enviado
para uma viagem à toa a São Paulo. É
até uma questão de bom-senso, pois o
dinheiro despendido não sai de outro
bolso senão o da população brasileira.
Além de prejudicar o acidentado, es-
ses funcionários ainda esbanjam o di-
nheiro do povo.

CARTAS

MANGUEIRAS
Do irmão Afonso Haus, que atuou por

muito tempo no Colégio Nazaré, em Belém,
o jornalista Luiz Paulo Freitas recebeu a se-
guinte carta, remetida de Taguatinga, on-
de aquele religioso está servindo em uma
unidade marista:"Meu caro Luiz Paulo,

Fiquei muito alegre ao ler seu tópico"Promessa de Candidato", na sua aprecia-
da coluna de O LIBERAL do dia do Recírio,
23/10, que uma pessoa amiga daí me reme-
teu. Foi muito por acaso, portanto.

É uma batalha antiga que, enfim, va-
mos ganhar com a replantação (pela tercei-
ra ou quarta vez) de duas mudas de
mangueira aí na calçada em frente ao TC,
luta que empreendemos há quase 10 anos,
apoiado pelo amigo dr. Camilo Vianna com
respaldo dos jornalistas Mário Sobral, do
Rubens Silva e do Edwaldo Martins, quan-
do funcionários do TC por ordem, não se-sa-
be de quem, simplesmente arrancaram
duas já bonitas e crescidas mudas, jogaram
fora as grades de proteção e cimentaram as
covas. Eles ainda "plantaram", um poste
com uma placa que dizia "área de seguran-
ça", depois substituída por "estacionamen-
to privativo". Pobres mangueiras! Que
tinham elas a ver com segurança ou esta-
cionamento?

Naquele "redondo" havia outrora umas
dez ou doze mangueiras frondosas. Algumas
foram sacrificadas, mas todas elas poste-
riormente substituídas. Só eu, com alunos
do Colégio Nazaré, plantei seis mudas em"Dias da Arvore" ou semanas ecológicas.
Das seis, duas foram arrancadas, justamen-
te as que o conselheiro Lucival Barbalho
promete replantar para completar a arbo-
rização do "Largo do Redondo". Porque dei-
xar duas vagas num redondo interrompe
a harmonia e a estética tanto quanto a si-
metria.

Fiquei muito satisfeito com a alviçarei-
ra notícia e aqui de longe, torço mesmo pa-
ra que o conselheiro Lucival seja eleito para"cobrar" a promessa do replantio (mais
uma vez!) das duas mangueiras a esta ai-
tura já históricas... e comigo vão torcer, te-
nho certeza, o Raimundo Mário Sobral, o
Edwaldo Martins, o Rubens Silva, o Cami-
lo Vianna, e também, o Wady Homci e o pes-
soai do Horto Municipal".

RESSALVA
Do advogado e corretor de imóveis

Irineu Lobato, o jornalista Luiz Paulo
Freitas recebeu a seguinte carta:"Meu caro Luiz Paulo,

Vários companheiros do mercado
imobiliário solicitaram que eu am-
pliasse a ressalva que fiz ao Bradesco.
São eles testemunhas que o Bradesco
os prestigiou no momento difícil pelo
qual passou a construção civil no Es-

tado do Pará, no período 88/89. Grato
por ampliares a ressalva, não poden-
do declinar os nomes de todos os que
foram prestigiados, com receio de pe-
car pela omissão. A bem da justiça, fi-
ca a ressalva ampliada".

FALHAS
Senhor Redator,

Já dissemos, certa vez, acharmos que
a Constituição, apesar das inúmeras falhas,
deve ser respeitada. Isso não impede, po-
rém, se são muito flagrantes, que as apon-
temos e até censuremos. E é o caso do
projeto da regulamentação do emprego do-
mestiço.

É preciso não se ter conhecimento ne-
nhum da vida cotidiana de um lar para se
pensar em fazer a mencionada lei. Existem
patroas que são verdadeiras mártires nas
mãos das serviçais, que danificam, roubam,
entre outras coisas, o despedem-se quando
bem querem, provocando com isso sérios
problemas. O interessante é que a maioria
delas pouco entende dos afazeres a que se
propõe. Naturalmente, encontram-se algu-
mas aproveitáveis, mas são uma pequena
minoria.

Não sentíamos grande admiração por
um determinado governante. Porém, hoje,
com o que está ocorrendo, passamos a
admirá-lo, ainda mais que ele, ao lhe ser
proposto um projeto regularmentando o em-
prego doméstico, recusou alegando não se
enquadrar em nada. E tinha carradas de ra-
zão. E também família.

Quando, com certa desconfiança e sem-
pre justa, colocamos uma pessoa estranha
em nossa casa, convivendo conosco e usu-
fruindo das vantagens de moradia, passa-
dio, telefone (como abusam, Santo Deus!)
televisão e, às vezes, estudo etc, é porque
precisamos de alguém que realmente nos
ajude e não nos traga problemas. O interes-
sante é que elas tambem são prejudicadas,
pois não é com a facilidade de tempos atrás
que conseguem emprego.

E é entristecedor o confronto entre elas
e o operário que, não tendo as vantagens
mencionadas, ganha o mesmo e com isso
sustenta sua família. Assim, achamos que
quem elaborou aquele infeliz projeto, natu-
ralmente para fins eleitoreiros, deve recon-
siderar pois não está beneficiando ninguém
e não está ganhando ele também a mínima
popularidade. Pelo contrário.

Laura de Almeida Sequeira

Cartas para esta coluna devem ser en-
v/adas á redação de O LIBERAL — rua
Gaspar Viana, 253, Comércio, Belém-Pará,
CEP 66.000 — para as seções "Cartas" ou"Queixas", assinadas, em laudas datilogra-
fadas, com no máximo 20 linhas, contendo
nome e endereço do remetente, número de
identidade e telefone.

Zing
ÜLtulIz; IF^eLT-xlo Freitas

Decisão da Celpa: por causa dosf^
custos, será impossível levar

para Soure energia gerada por*
Tucuruí. A empresa nunca terán
condições de bancar a rede de 7\

transmissão submarina. w

Por uma
pista maior

Embora bem mais modernos,
os aeroportos de Belo Horizonte, Cu-
ritiba e Fortaleza foram superados
pelo de Belém, tanto em número de
pousos e decolagens como no movi-
mento de passageiros e cargas aé-
reas. Em cima desses números é
que o professor Nelson Ribeiro, se-
cretário da Indústria, Comércio e
Mineração, está apelando aos sena-
dores e deputados federais paràen-
ses que se interessem em alocar, no
próximo exercício financeiro do Go-
verno Federal, os recursos para pe-
lo menos ampliar a pista do
aeroporto de Val-de-Cães, para que
possa operar com aeronaves de
grande porte e ser incluído nos flu-
xos normais de turismo interna-
cional.

10 

Walter Bandeira deve pro-
gramar outro período de show
para continuar festejando os
seus 25 anos de vida artística,

que ele diz serem "48 de tia velha".
Nos shows que fez nos dias 27, 28 e
29 no Margarida Schiwazzappa teve
tanta gente que metade dos que fo-
ram assisti-lo voltou da porta do tea-
tro. Havia gente sentada no chão.

E o Walter estava impossível.
Apresentou até o namorado.

2 

Se o prefeito não abrir os olhos,
em pouco tempo a rodovia Ar-
tur Bernardes será uma nova
Bernardo Sayão. Logo depois

da Brasilit, às proximidades das
duas pontes (construídas pelo Nélio
Lobato) a área está transformada
em pequenos portos clandestinos,
para desembarque de telhas e
tijolos.

O desembarque era feito na an-
tiga ponte do Cruzeiro, em Icoaraci,
onde pagavam impostos.

3 

Liga-se para o escritório do
Klautau, na Assembléia, e de-
pois do funcionário Walmir in-
formar que ele está para a se-

de do PDT, fornece o número do te-
lefone da sede do partido. É o
224-0177. Aí, liga-se para este nume-
ro e de outro lado a voz feminina res^
ponde, sem dar chance de se dizer
que foi engano: "JB Loterias, bom
dia. O primeiro prêmio foi...."

— A sigla JB dizem que signifi-
ca Jogo do Bicho e pertencia, ou ain-
da pertence, ao João Bosco Moysés,
agora exportador de pescado em
São João das Pirabas.

4 

Em três períodos do dia, a par-
tir desta 2a. feira, 30 delegados
e 300 fiscais credenciados pe-
lo PDT de Brizola vão receber

treinamento para trabalhar na elei-
ção do dia 15. O local é ali na Rui
Barbosa, entre Boaventura e São Je-
rônimo, onde funcionou o comitê do
Aldebaro Klautau, quando foi candi-
dato a prefeito, e que ficava bem ao
lado do comitê de Xerfan.

Os delegados e fiscais do inte-
rior estão recebendo manuais com
instruções sobre os procedimentos
que devem ter. Mandaram, inclusi-
ve, formulários de petições para to-
do tipo de impugnação e protesto.

Visitante
premiado

• A polêmica progressão dos Ad-
juntos IV da UFPa, para titulares,
ainda vai por a descoberto aspectos
administrativos da instituição, mui-
to pouco refletidos. Argumentam os
Adjuntos IV que, além do dispositi-
vo constitucional que os exime de
concurso, ainda há caso apoiado e
estimulado pela Reitoria, que abriu
concurso diretamente para titula-
rem disciplina não existente no cur-
so de Direito, para atender
candidato da administração reitorá-
ria. Citam, nominalmente, o caso do
prof. Roberto Aguiar, aqui chegado
como visitante, concursando-se, em
seguida, diretamente para professor
titular em disciplina não existente
no curso de Direito, mas criada uni-
camente para atendê-lo.

Perguntam os Adjuntos IV da
UFPa, se não seria mais equânime
a UFPa, apoiar o pleito dos Adjun-
tos, militantes há mais de 15 anos,
em sua grande maioria, na institui-
ção, do que trazer um professor vi-
sitante para efetivá-lo já no topo da
carreira. E o que é mais aberrante:
criaram a disciplina Filosofia do Di-
reito, para servir ao desiderato, nu-
ma faculdade conservadora como a
de Direito é na UFPa, constituindo-
se na grande manifestação do poder
reitorário, poder este que também
poderia agora ser utilizado para pre-
miar os professores que dedicaram
a vida ao magistério, como um sa-
cerdócio. Ninguém seria engrande-
cido ou diminuído. Apenas seriam
recompensados, financeiramente,
pelo sacerdócio escolhido. O exem-
pio, só agora conhecido, até que po-deria servir para cotejar com a
situação dos professores alieníge-
nas. Afinal, precisamos valorizar a"prata da casa".

Nelson Ribeiro: apelo a senadores e deputados
por Val-de-Cães.

Mordomia
No domingo passado, o PZ noticiou que

o automóvel que serve à liderança do PDS,
e nós pagamos, foi encontrado no km 40 da
rodovia da Vigia. O deputado Ronaldo Pas-
sarinho deu estes esclarecimentos, depois
de confirmar a veracidade da informação:
- Quem estava usando o carro, indevida-
mente, era o motorista que lhe serve e tem
30 anos de serviço público, só conhecido por"Yô-Yô". Envergonhado por ter decaído da
confiança, entregou o lugar na Assembléia,
o que RP não aceitou. Até porque apresen-
tou uma justificativa muito forte: foi socor-
rer um parente doente.

Cartas

sociedade w
tudo se sabe ?

***** É do jornalista Anselmo Ga-
ma a primeira sugestão para o título do
livro de memórias que o decorador Faus-
to Mendes começou a escrever e que vai
lançar em fevereiro de 1991, quando
completar 65 anos. Título sugerido: "De
Cabo a Rabo..." ***** Conhecidíssima fi- .
gura da sociedade voltou deslumbrada com
a cidade de Porto Velho, capital de Rondo- ^
nia, onde dinheiro parece que é lixo. Esteve j 1(K|
na melhor casa noturna da cidade, onde a ra ;
consumação mínima é de 5.000 cruzados no-
vos, e as cinqüenta damas da noite que fre-
qüentam o cabaré disputam entre si luxo e
elegância. ***** O PZ não dá o nome, pa-
ra evitar complicações matrimoniais fu-
turas. Mas o personagem sentiu-se um
pobretão no ambiente para o qual foi le-
vado. Suas diárias e salário de executi-
vo não davam para rachar a despesa no
final da noitada. ***** Mo hospital "Bar-
ros Barreto", estavam fornecendo remédios
de validade vencida. E não adiantava recla-
mar, com o septuagenário Souto, levado pa-
ra lá com suspeita de pneumonia. 

"Toma se
quiser, se não quiser vá comprar na farmá-
cia da rua", foi a resposta que lhe deram.s0(j
***** Os serviços da Fundação do Bem .N]
Estar Social do Pará, a Fbesp, vão ser in-.jfin
formalizados pelo Prodepa, tal e qual co-flÍ9
mo já está acontecendo com a folha de '-'¦>

pagamento. ***** A secretária de uma 7
•empresa de turismo aqui da Gaspar Viana.''
largou o emprego e foi para o Japão, atraí-^
da pelo excelente salário mínimo de 8.000',.|
dólares (uns 96 mil cruzados novos no câm-rt[y
bio negro). Está querendo voltar. Não agüen-;yy
ta a exploração dos patrões. Trabalha 12.M
horas por dia, e de pé, sem direito a sentar
ou encostar no balcão para 

"descansar o efr'0'

acl
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Ò PZ recebeu de
Irineu Lobato, corre-
tor de imóveis, sobre a
Poupança Bradesco;
e do irmão Afonso
Hauss, de Taguatinga,
onde se encontra, so-

bre as mangueiras do
Tribunal de Contas,
que Lucival Barbalho
prometeu replantar.

Ambas estão pu-
blicadas, aí ao lado.

Violência
Tem toda razão o coronel Benedito Aguiar,

chefe do Estado-Maior da PM, quando diz que
a violência não é só da Pol ícia bater em ai-
guém, quando age com energia para manter a
¦ordem pública.

. ..Violência, lembra aquele oficial, é inter-
romper as pistas da Alrtiirante Barroso, não1'
atender nos hospitais, prejudicar o fornecimen-
to de água e luz, deixar clientes de bancos sem
dinheiro, etc, etc.

Aproveitadores
O Júlio César Lo-

pes, engenheiro agro-
nomo, ficou "tiririca"
numa loja comercial.
No sábado, 28, pedi-
ram-lhe 6.500 cruza-
dos novos por um con-
junto de sofá e duas
cadeiras pequenas,
para terrace. Na 2a
feira foi lá disposto a
comprar o móvel, mas
tomou um susto o con-
junto subira para
21.000 cruzados novos.

Reclamou, chorou e
pechinchou, aí veio a
contraproposta, de-
pois de cálculos e
mais cálculos: se pa-
gasse à vista, até o
meio-dia o móvel fica-
rá por 14.200 cruzados
novos.

Os empresários
ainda querem gastar
pestanas, papel e tem-
po, para tentar con-
vencer que... não
alimentam a inflação.

queleto". ***** Um outro filho de japonês'1
deixou Castanhal, onde era produtor"
agrícola, e foi para a terra de seus pais, .' p
também atraído pelos salários. "Esta ,:'
doido para voltar". Passa o dia carregan- ;l,
do chapas de aço. Tinha vida mansa. >
Aqui o máximo que carregava, era panei- ,n
ro de cheiro verde. ***** Sem chance de?™
ser socorrido, morreu o professor Amilcar Tü" °
piassú, uma das inteligências da área econo^
mica e planejamento do Estado. Foi no .
gabinete de trabalho de sua residência, onj
de, de madrugada, operava um minicompu-
tador. Era cardíaco. Pela maneira como foj.?u
encontrado, caído no chão, supõe-se que teaq
nha levantado para buscar remédio no armáíjp
rio do gabinete. ***** O PZ sempre falavaip
com o Amilcar na praça da Repúb|ica; d'™
local que preferia pára suas cániínha™

das matinais, ge-
ralmente com um
aparelho eletrô-
nico para marcar
suas passadas, de
acordo com a mú-
sica que ouvia. O
PZ também andou
trocando corres-
pondência, via te-
lex, com o ex-se-
cretário de Plane-
jamento. Eram em
tom áspero, mas
sem descer. Com
respeito e com-
postura.

Amilcar Tupiassu:
inteligência e compostura.

BBJBcB&IV ' 
1:M_____\BBS_\

GENTE
Manfred! Mendes de

Cerqueira, professor, júris-
ta, lançou pela Cultural Ce-
jup, responsável também
por sua distribuição a nível
nacional, o livro "Legisla-
ção Eleitoral", considerado"bíblia" para candidatos e
assessores nesta próxima
eleição. Reúne toda a legis-
lação em vigor. Só o comitê
do Collor de Mello adquiriu
vinte exemplares para dis-
tribui pelo interior do
Estado.

Péricles Brazlllense
Fusco, engenheiro, doutor
pela USP, está em Belém
para proferir as conferên-
cias "Fundamentos do Cál-
culo de Concreto Armado
em Regime de Ruptura" e"Os Caminhos da Evolução
da Engenharia das Madei-
ras". Serão nos dias 6 e 7, no
auditório setorial profissio-
nal do Centro Tecnológico
da UFPa.

Milton Monte, professor
da UFPa, arquiteto dos me-
lhores, pela primeira vez
sai das salas de aula para
falar em público. Será na 3a.
feira, no Clube de Engenha-
ria, para mostrar os ensaios
que armazenou durante 23
anos sobre a cultura amazô-
nica e seu relacionamento
com a arquitetura regional.
Ele foi o mestre do João
Castro Filho, laureado in-
ternacionalmente com as
teses que apresentou na
Alemanha e Bulgária.

Afonso de Jesus PI-
nheiro, economista, gerente
local do Banco Brasileiro
Comercial, o BBC, mandou

Abelardo Alfaia

carta para os clientes avi-
sando que a partir desta
segunda-feira todas as con-
tas correntes passam a ser
remuneradas, sem aquela
chatice e burocracia do tipo
autorizar aplicações, pedir
baixas de aplicações e assi-
nar autorizações de débi-
tos/créditos.

Tito Costa, advogado,
ex-prefeito de São Bernardo
do Campo, deputado fede-
ral, dia 9 estará no auditó-
rio da OAB-Pará para falar
sobre Recursos em Matéria
Eleitoral; e dia 10, no plena-
rio da Assembléia Legisla-
tiva, quando dissertará
sobre Constituição, Munici-
pios e Lei Orgânica. São as-
suntos do momento.

Abelardo Lobato de Al-
fala, bancário aposentado,
agora diretor da Transjula,
3a. feira será homenageado
pelas diretorias da Federa-
ção e Centro do Comércio. É
pela aposentadoria no Ban-
co do Brasil c competência

com que se houve durante oj
tempo que gerenciou as
agências do banco aqui emj
Belém.

Maria Helena Novaesj
professora, presidente da!
Associação Brasileira dej
Superdotados, vem partici-j
par, de 7 a 10, do VIII Semi-|
nário Nacional sobrej
Superdotados, promoção dq
Departamento de Educação^
Especial da Seduc, com á
intenção de democratizar a
escola para assegurar o
acesso aos portadores de
necessidades especiais.

Ana Rosa dos Santos
Rodrigues da Silva, bibliote-
caria, coordenadora do Sis}-
tema de Informação da
Amazônia, retornou da Ver
nezuela, Guianas e Surina!-
me, onde coletou dados
sobre idênticas instituições
nesses países. O Sistema es-
tá em implantação e agora,
de 20 a 24, especialistas pá-
trocinados pela Associação
das Universidades Amazô-
nicas estarão em Belém pá-
ra troca de informações.

Yolanda Fiúza de Mello,
quituteira, receberá, em ntj-
me da família, a homena-
gem póstuma que o CREA-
PA/AP prestará a seu tio, o
engenheiro Francisco Bolo-
nha, como parte das pro-
gramações dos 55 anos que
a entidade festejará. Bolo-
nha, engenheiro que deixe u
obras marcantes em B<;-
lém, como os mercados do
Ver-o-Peso, o Palacete Bolb-'
nha e os quiosques, foi fun-
dador do CREA e
conselheiro de sua primeira
diretoria.
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McDonaWs nega uso de gado
amazônico em hamburgueres

Em anúncio, a
maior cadeia de
lanchonetes do
mundo garante
que não utiliza
carne bovina
oriunda de
florestas
tropicais

Em uma página inteira
de jornal, o McDonaWs co-
locou as imagens de uma ca-

?pivara, 

um papagaio, uma
borboleta e um tatu, para di-
ier que "estes animais vi-
yern nas florestas tropicais
da Amazônia e suas vidas
estão ameaçadas porque,
tomo todos nós sabemos, as
florestas tropicais estão sen-

o destruídas", afirmando
m seguida que 

"parte das
florestas tropicais está sen-
do destruída para a planta-
tão de pasto para o gado". E
jo McDonaWs chega aonde
Iquer: houve um boato de
jque a empresa estava usan-
do essa carne para fazer
seus hamburgueres, que são
milhões e milhões todo ano.
McDonaWs diz que esse
boato foi colocado como um
fato, mas não o é porque 

"ne-
nhuma carne usada por nós,
em qualquer lugar do mun-
do (como tem lugar do
McDonaWs no mundo) vem
da área das florestas tropi-
cais". Nunca veio — afirma
convicto. E assegura que to-
da a carne que usa, na In-
glaterra — por exemplo,
vem do Mercado Comum
Europeu.

"E já que estamos fa-
lando nisso", acrescenta o
McDonaWs, "nossos ham-
burgueres são 100% feitos de
carne e usamos somente

| quarto-traseiro e coxão sem
corante e aditivos". Também
não usamos árvores das fio-
restas tropicais para fazer
nossas embalagens pois o
material não é adequado";
e "nossos sacos de poliesti-
reno são feitos com um tipo
de gás que não produz efei-
tos sobre a camada de
ozônio".

Depois de dizer que não
usa gases CFC desde o ano
passado, vem o auto-elogio
que estava faltando: "En-
quanto muitas empresas so-
mente estão preocupadas
em mostrar como são ver-
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DNPM apela à bancada paraense
em favor do orçamento de 90

sa

(Contrarv to rumour, iiyé do noi ldT.' hcm
to makeliamburgers.

O anúncio, de página inteira, mostra animais pertenceu-
tes à fauna amazônica

des, nós não nos dizemos
perfeitos. Afinal, o mundo
não é perfeito. Nós estamos
apenas fazendo o melhor
que podemos par?) preserva-
Io". Eis o que diz o anúncio:

Esse animais vivem nas
florestas tropicais da
Amazônia.

Suas vidas estão amea-
çadas porque, como todos
nós sabemos, as florestas
tropicais estão sendo des-
truídas.

Parte das florestas tro-
picais está sendo destruída
para a plantação de pasto
para o gado.

Houve um boato de que
a McDonaWs usaria essa
carne para fazer hambur-
gueres.

Isto foi colocado como
um fato.

Mas não é.
Nenhuma carne usada

por nós, em qualquer lugar
do mundo, vem da área das
florestas tropicais.

Nunca veio.
Tbda a carne que usa-

mos na Inglaterra vem do
Mercado Comum Europeu.,

Já que estamos falando
nisso, nossos hamburgueres
são 100% feitos de carne e
usamos somente quarto-
traseiro e coxão, sem coran-
tes e aditivos.

Também não usamos
árvores das florestas tropi-
cais para fazer nossas em-
balagens, pois o material
não é adequado.

Nossos sacos de polies-
tireno são feitos com um ti-
po de gás que não produz
efeitos sobre a camada de
ozônio.

Nós não utilizamos ga-
ses CFC desde o ano
passado.

Enquanto muitas em-
presas estão somente preo-
cupadas em mostrar como
são "verdes", nós não nos di-
zemos perfeitos.

Afinal, o mundo não é
perfeito.

Nós estamos apenas fa-
zendo o melhor que pode-
mos para preservá-lo.

Ao contrário dos rumo-
res, nós não os estamos ma-
tando para fazer

.,.hamburgueres,,','/'..,

O diretor regional do Departa-
mento Nacional de Produção Mine-
ral, Idmilson Mesquita, em corres-
pondCncia enviada à bancada pa-
raense na Câmara dos Deputados,
mostrou a preocupação do organis-
mo com o orçamento do governo
para o setor mineral em 1990, já no
Congresso Nacional — pouco mais
de NC/.$ 32 milhões e que, de açor-
do com estudos, atende a somente
15% das necessidades básicas do
DNPM. Anexo ao ofício, Idmilson
enviou uma proposta orçamenta-
ria alternativa para ser analisada
pelos deputados, que prevê a desti-
nação de recursos na ordem de
quase NCzf 217 milhões para o se-
tor. Ele pede à bancada que defen-
da a proposta no Congresso. A ínte-
gra do ofício:

Senhor deputado;
Por força regimental, o Depar-

tamento Nacional da Produção Mi-
neral — DNPM, órgão central de
Direção Superior diretamente so-
bordinado ao Ministério das Minas
e Energia, tem por finalidade o
planejamento, coordenação e exe-
cução dos estudos geológicos em
todo o território nacional, bem co-
mo a supervisão, fiscalização e
controle da exploração dos recur-
sos minerais.

Durante seus 55 anos de exis-
tência o DNPM vem proporcionan-
do, como órgão central do setor, o
conhecimento do subsolo brasilei-
ro, cujo aproveitamento tem con-
tribuído, de maneira insofismável,
para a economia do país.

As duas últimas décadas evi-
denciam claramente o enfoque se-
cundário que é dado ao setor, ou se-
ja, a política governamental, que
com o estabelecimento de outras
prioridades, sacrifica um patrimô-
nio conquistado com muita luta,
reduzindo drasticamente o orça-
mento ao curso dos anos.

Para que V. Exa. tenha uma
idéia da importância do setor na
economia nacional, em 1988, o va-
lor da produção mineral brasileira
alcançou US$ 8,4 bilhões — 2,21%
do PIB, porém quando esses bens
são transformados pela indústria,
esse valor chega a US$ 100,00 bi-
lhões, o que representa 26% do
PIB.

Senhor deputado, neste mo-
mento desejamos registrar junto a
V. Exa. nossas preocupações com
relação ao orçamento para 1990 en-
caminhado pelo Executivo ao Con-
gresso Nacional. Esse orçamento,
de NCz$ 32.670.000,00 (trinta e dois
milhões, seiscentos e setenta mil
cruzados novos), pelas suas di-
mensões reduzidas, não condiz

com a importância e as necessida-
des do setor.

O DNPM, órgão máximo desse
setor, embora reconheça que o mo-
mento brasileiro exija sacrifícios,
face a crise econômica por que
passa o país e frente aos ditames
estabelecidos na nova Constituição
Federal para o orçamento dos ór-
gãos públicos, não pode se conten-
tar em ter no próximo ano um or-
çamento tão comprometedor, pois
não atende 15% de suas necessida-
des básicas.

No desempenho de suas atri-
buições as quais se constituem co-
mo essenciais para o melhor de-
senvolvimento do país, o DNPM
sem uma política orçamentária
realista não sustentará o cumpri-
mento de seus objetivos.

Assim, estamos encaminhan-
do para apreciação de V. Exa. uma
proposta orçamentária alternativa
que, embora coerente com essa si-
tuação de dificuldade, é menos
drástica para o DNPM e conse-
qüentemente para o setor mineral.
Sabemos perfeitamente que este
orçamento alternativo , no mon-
tante de NCz$ 216.851.000,00 (du-
zentos e dezesseis milhões, oito-
centos e cinqüenta e um mil cruza-
dos novos) ainda está longe de
atender a consecução de seus obje-
tivos. Com este valor opcional
concetrar-se-á o DNPM tão somen-
te em suas atribuições básicas de
fomentar e fiscalizar o setor e em
sua principal tarefa de, promover
o conhecimento do subsolo, forne-
cendo informações que levem a ge-
ração de novas jazidas capaz de
substituir, dentro de alguns anos,
aquelas hoje em explotação.

Com a promulgação da nova
Carta Magna, decisiva no que se
refere ao reodenamento do setor
mineral, aumentou sensivelmente
a responsabilidade do DNPM na
implementação desses objetivos
maiores, porquanto ao órgão exe-
cutor da política mineral do país
foram impostos encargos constitu-
cionais como o inserido no art. 43
do Atos das Disposições Constitu-
cionais Transitórias, no que tange
a extinção de títulos minerários
quando comprovada no campo a
não realização de trabalhos de pes-
quisa ou lavra.

Obrigações de relevância
sócio-econômica emanadas da no-
va Constituição da República não
poderão ser implementadas,
destacando-se, entre' outras, a de
estabelecer áreas de condições pa-
ra o exercício da atividade de ga-
rimpagem em forma associativa,
medida de fundamental importan-
cia para atingirmos a almejada
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paz social.
No âmbito das atividades de

fomento, consideráveis quantida-
des de áreas necessitam ser visto-
riadas com vistas a alcançar-se o
desejável aceleramento das ativi-
dades exploratórias, visando a des-
coberta de novas jazidas de mine-
rios e o seu imediato aproveita-
mento, de real importância para o
desenvolvimento econômico do
país, o que diante da escassez de
recursos dificilmente será alcan-
çado. A estrutura do DNPM — se-
de, 12 unidades regionais denomi-
nadas Distritos e 13 residências
também regionais — necessitam
adaptar-se a essa situação. Para
se fazer presente nos trabalhos de
campo, urge instrumentalizar-se
ampliar sua frota de veículos, con-
tratar técnicos e motoristas, coisas
que, no momento, o órgão está im-
pedido de fazer.

Uma das principais conse-
qüências, além das já citadas, diz
respeito a interrupção na desço-
berta de novos depósitos minerais,
voltando o Brasil, certamente, a
condição de dependência do subso-
Io estrangeiro como ocorrida na
década de 60.

Acrescente-se ainda, os encar-
gos impostos pela Constituiçção fe-
deral de 1988 quando às questões
do meio ambiente, em particular
no que tange à mineração. Cabe
aqui ao DNPM o controle do pro-
blema, o que envolve recursos
adicionais.

Sobre isto, o DNPM realiza es-
forços para manutenção de seus la-
boratórios de controle ambiental,
promove seminários e cursos vi-
sando o esclarecimento da opinião
pública e o treinamento de pessoal
no trato da interface mineração-
ecológica.

Hoje a mineração é uma ne-
cessidade da humanidade. Não se
faz agricultura racional sem os nu-
trientes e corretivos minerais. To-
dos os eletrodomésticos: os televi-
sores, as geladeiras, nossas habi-
tações, os computadores, as aero-
naves, os automóveis, os ingre-
dientes farmacêuticos e pratica-
mente tudo que nos cerca, nada
mais são do que substâncias miner
rais forjadas no cadinho da nossa
inteligência.

Os depósitos minerais são irre-
movíveis: eles estão onde a nature-
za os colocou, daí decorrendo, mui-
tas vezes, a sua localização em re-
giões inóspitas. A mineração, no
entanto, exerce um importante pa-
pel progressista na comunidade re-
gional, estimulando fortemente ou-
tros setores da economia local.
Exemplo patente são as jazidas de

Carajás.
A mineração contribui, decisi-

vãmente, na geração de empregos
diretos e indiretos, sendo que nas
regiões mais remotas do país
apresenta-se como atividade eco-
nômica altamente importante na
fixação do homem no campo.

Se considerar-mos o que foi fei-
to e o que já se obteve no sentido de
maiores avanços no conhecimento
mineral, constatar-se-á que os me-
lhores resultados coincidiram com
os períodos em que o governo desti-
nou maiores recursos ao órgão res-
posável pela execução da política
mineral, O DNPM quando contou
com recursos compatíveis respon-
deu satisfatoriamente, porporcio-
nando com seus trabalhos, os ele-
mentos básicos que levaram a inú-
meras descobertas minerais, hoje
em processo de explotação, como
nas providas de Carajá, Trombe-
tas e Paragominas.

Tanto o Levantamento Geoló-
gico Básico (necessário NCz$
52.975.000,00) como a Fiscalização
e Controle de Minas ( NCz$
61.000.000,00), bem assim o Desen-
volvimento Tecnológico (NCz$
17.000.000,00), expostos no quadro
anexo, são importantes para a des-
coberta, o aproveitamento adequa-
do e o desenvolvimento de novas
jazidas de minérios e caso se pre-
tenda que a dependência externa
do Brasil diminua, que se aumen-
tem as exportações de bens mine-
rais e que se dê sentido social e re-
gional à utilização desses bens,
com novas tecnologias, é urgente e
imprescindível que se proporcione
ao DNPM os recursos necessários
para a execução de seus trabalhos
essenciais. O que já foi realizado
pelo DNPM é extraordinário, mas
muito ainda há a realizar, para que
o setor mineral brasileiro atinja p
lugar que merece no seio da econo-
mia nacional.

Gostaríamos aqui de relem-
brar o que disse nosso diretor-
geral: "Os investimentos realiza-
dos pelo DNPM têm o seu retorno
assegurado, em dezenas de vezes,
aos cofres da União. Cada novo de-
pósito mineral descoberto; cada
tecnologia desenvolvida para apro-
veitamento de rejeitos ou de novos
materiais; cada pesquisa ou lavra
mineral agilizada, representam tal
retorno, no mínimo, em impostos
pagos ao governo e na diminuição
das importações que tantos dóla-
res representam para o Brasil".

Lembramos nós, que não have-
rá setor mineral forte neste país se
não houver um DNPM forte, capaz
de executar o papel que lhe é de
atribuído por lei.

I

§ 

TV Philips color, 20" jL_\h\\W Mr*« 1 SQO *„!«*«
Ã ACf\ jf^^W NGz$ I «viri/j avista

NCz$4«4505 avista -¦-¦. ¦¦¦ r ^JÉmWr'--'¦¦¦ NCz$ 1.985, em 3 pagamentos
l NCzS 6.357, em 3 pagamentos 

*^f ||||| fS^i^^J^; 
^.^

WmmWéyZ Wi&mZ M. ZZZ: . Igffli^ilÉ:^§f§ :'

Rádio-Belógio Philips. Digital.

NCzS 349, à vista
NCz$ 498, em 3 pagamentos

r 7i m ¦ wv;:7í777 -^ .77777Í 'mMMrrí fwmmmWKmmmmm

Rádio Portátil Philips, 3 Faixas."^-—*..

NCz$ OS9y':à'.yistá'
NCz$ 512, em 3 pagamentos:^KHHBHBHSBB8SSIa!^Sl^re8'^KM«^S^

PHILIPS PERNAMBUCANAS
¦*~ rv th. -*-w%_5s



14 CIDADES O LIBERAL Belém, domingo, 5 de novembro de 1989

Entrevista com Amadeus Hempel
A Universidade Federal do Pará e a Ca-

sa de Estudos Germânicos realizam, a partir
de amanhã, tim curso sobre o tema "Alemã-
nha entre Oeste e Leste'', coma participação
do professor Amadeus Hempel, presidente
do Verein Für Politische Iiildung, de Hambu-
ro. A onda de refugiados da Alemanha Orien-
tal, as mudanças políticas na RDA, a Glas-
nost e Perestroika fazem parte do programa.
Amadeus é professor numa escola de Direi-
tos e Impostos e desde os 21 anos está engaja-

do na militância política e foi o mais jovem
representante de Hamburgo. Desde os 12
anos visita freqüentemente a Alemanha
Oriental e acha importante que os jovens vi-
sitem aquele país para conhecer o sistema de
governo, a vida dos nativos. Numa longa en-
trevista para O LIBERAL, Amadeus discor-
reu sobre o momento político no bloco sócia-
lista e profetizou o fim do comunismo como
hoje é conhecido.

futuro nebuloso
do comunismo no

Leste europeu
Antônio José, Zezinho Cardoso e Edir Gaya

O 

que 6 à Verein Fur Politische
Biloung?

Hempel — É uma organi-
zação supraparlidária, que

trabalha com pessoas que vão de ou-
tros países para a Alemanha, seja da
Alemanha Oriental, seja do bloco so-
cialista do Leste da Europa, seja da
Ásia, como o pessoal do Vietnam.
Trabalhamos tanto com o ensino da
língua alemã quanto com a formação
política, para a formação de novos ci-
dadãos alemães.

Que organizações mantêm econo-
micamente esse instituto?

Hempel — Recebemos recursos
de Homburgo, que também é um Es-
tado, de outros ministérios federais
da Alemanha, que financiam a recep-
ção de refugiados, que precisam ser
informados acerca da República Fe-
deral da Alemanha. Desenvolvemos
outras atividades, que consistem em
ir à Alemanha Oriental informar so-
bre a situação da Alemanha Ocidental
e discutir a questão das duas Alemã-
nhas. Uma das coisas que a gente tem
feito é aproveitar a fraternidade que
existe entre a cidade de Hamburgo e
Dresden, na Alemanha Oriental. Isso
facilita muito as coisas e já fizemos
vários cursos desses.

Com a perestroika e a glasnost, de
Mikhail Gorbachev, o Verein Fur Po-
litisch Iiildung vê possibilidade de
uma evolução do processo de abertu-
ra até, por exemplo, a reunificação
das duas Alcmanhas?

Hempel — É preciso separar,
agora, porque perestroika e glasnost
são dois conceitos que vieram da
União Soviética. Já iniciamos uma sé-
rie de debates sobre o assunto, trazen-
do gente da União Soviética. Vieram
pessoas de Leningrado e Moscou. A
população da Alemanha Federal rece-
beu Gorbachev de maneira entusiásti-
ca, o que pode ser reflexo das espe-
ranças de que mude não só no bloco
oriental, mas a relação das duas Ale-
manhas. Antes de se falar numa reu-
nificação das duas Alemanhas, acho
que o mais importante é que a popula-
ção da Alemanha Oriental tenha os
destinos do país nas suas próprias
mãos, possa decidir o que quer fazer.
É muito interessante, fascinante, que
o pessoal da Alemanha Oriental, ago-
ra, não está brigando por reunifica-
ção, mas está querendo que o gover-
no, exatamente, coloque em prática
os conceitos de glasnost e perestroika,
porque o governo alemão oriental fi-
cou isolado do resto do bloco europeu
oriental e isso trouxe essas brigas de
ruas, a insatisfação entre a população
e governo.

Qual é a capacidade de absorção
da Alemanha Ocidental a esses refu-
giados da Alemanha Oriental e do res-
to do Leste Europeu?

Hempel — Os refugiados podem
ser divididos em três grupos e isto é
preciso ficar bem claro. Então é ne-
cessário verificar quais as necessida-
des de cada grupoe quais as suas pos-
sibilidade de adaptação à sociedade
alemã ocidental. Este ano, esperamos
que cheguem da Alemanha Oriental
entre 17Ü mil a 200 mil pessoas que
lêm direito de ir para a Alemanha
Ocidental porque esta não reconhece
a Alemanha Oriental como país. Ou-
tro grupo que deve ser bem separado
é formado por pessoas que moram na
Polônia, União Soviética e Romênia, e
em outros paises mas principalmente
esses três. pela Constituição da Ale-
manha Ocidental têm o direito de vol-
tar ao pais como cidadãos, porque
seus pais. avós ou bisavós voltaram
para esses paises. Por ano, chegam
de 350 mil a 370 mil pessoas que che-
gam à Alemanha Ocidental. O tercei-
ro grupo é constituído por pessoas que
entram com pedido de asilo político,
principalmente da Polônia, da Iugos-
lávia e outros como o Irã e Traque,
por causa da guerra, e do extremo
Oriente. Esses têm um tratamento di-
ferente porque antes de entrar preci-
sam pedir asilo. Mesmo assim, so-
mam cem mil por ano, mais ou
menos.

Com referência a esse terceiro
grupo, qual a reação dessas pessoas
com a comunidade alemã?

Hempel — Há experiências as
mais diversas como são diversas as
pessoas. Tem parte da população as-
sim muito cética quanto à capacidade
de suportar isso no próximo ano, por-
que simplesmente falta casa, falta
trabalho e tem que se pagar a ajuda
social a essas pessoas que estão che-
gando. A conta é dividida por comuni-
dades e tem pessoas que dizem: "não

Em agosto de 1961
operários começam a
constriição do Muro

de Berlim. Mas a
medida não evitou

que os inconformados
continuassem a sair

dá, aqui não dá mais". Hamburgo
tem um milhão e 600 mil habitantes e
este ano vai receber 22 mil novos refu-
giados, quase uma outra cidadezinha,
que vai viver às expensas de Hambur-
go até que se ache trabalho para todo
mundo. Estou no departamento da ci-
dade que trabalha com a recepção
dessas pessoas e o maior problema é
alojar todo mundo. Uma solução pas-
sageira que tem sido encontrada é
alugar barcos e containers, sobre o rio
Elba, até que se construam novas ca-
sas. Para este ano são necessárias 10
mil novas casas e o plano para o pró-
ximo ano é construir mais cinco mil e
a cada ano outras cinco mil, para que
o déficit seja regularizado. Provável-
mente em dois ou três anos não vai ha-
ver problema de moradia em Ham-
burgo. Esta situação veio muito de re-
pente para cima de nós, por isso está
assim com referência a habitação,
pois a situação de trabalho é muito
mais complexa, muda de pessoa para
pessoa. Os jovens que chegam da Ale-
manha Oriental, com mão-de-obra
qualificada em setores que a Alemã-
nha Ocidental tem carência de mão-
de-obra, logo estão empregados. Mas
outros têm que esperar um pouco
mais. Uma das vantagens que os ale-
mães orientais têm, além da cidadã-
nia, em comparação com outros ale-
mães que vêm da Polônia e Romênia,
por exemplo, é que eles falam bem o
idioma alemão. Os outros têm ainda
problema com a língua e precisam se
adaptar. O pessoal que trabalha como
cabeleireiro e como açougueiro é qua-
se abraçado quando chega, tem lugar

ou econômicas? Como o senhor vê o
quadro?

Hempel — Tem sempre muitos
motivos para que eles saiam da Ale-
manha Oriental. Mas o principal é a
falta de esperança das pessoas que es-
tão vivendo lá por acharem que o que
está mudando não é o essencial no
país, são mudanças superficiais, e
que tudo vai continuar do mesmo jei-
to, principalmente na Alemanha
Oriental, na União Soviética e na Po-
lônia. Primeiro tem que separar ago-
ra a questão por países porque cada
um é uma realidade diferente. Mas é
preciso notar, tomando como exemplo
a Alemanha Oriental, que cem mil jo-
vens, de 25 a 27 anos, saíram este ano
da Alemanha Oriental com seus fi-
lhos. O principal motivo é que eles
querem construir o futuro. Isso, con-
tudo, é muito estranho porque foram
essas pessoas que cresceram e foram
educadas nesse sistema e teriam me-
nor chance de sair, tentar sair ou que-
rer sobreviver na Alemanha Ociden-
tal ou em-outro país do Ocidente.

O povo germânico, verdade ou
não, é considerado muito cioso da sua
nacionalidade. Até que ponto essa mi-
gração, mesmo de descendentes, não
vai criar uma tensão social dentro da
própria Alemanha, tendo em conta a
capacidade e a disposição do pais pa-
ra absorver tantas pessoas. Ou seja,
não há perigo de discriminações
raciais?

Hempel — Em primeiro lugar não
há uma fronteira de números defini-
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Um soldado foge para Berlim Ocidental, antes do início da construção do muro que divide a cidade

da, quantos ainda dá para colocar,
, - „, . quando vai começar o problema. Por

vago para.eles. Nesses _caso nao tem :c*áusfrda história, qualquer pessoa
que chega como imigrante da Polobarreira idiomática. Mas o pessoal

que vem da Polônia e trabalha no co-
mércio tem muita dificuldade, pri-
meiro por causa da língua, eles têm
que falar sempre, e, depois, porque
realmente não têm emprego.

Qual é o perfil dos refugiados da
Alemanha Ocidental? O que está
acontecendo são mudanças políticas

nia, Romênia, União Soviética ou da
Alemanha Oriental tem o direito de
ingressar no país. No começo do sécu-
lo chegaram muitos poloneses à Ale-
manha, até a construção do muro de
Berlin, a 20 de agosto de 1961. Vieram
cerca de 20 mil alemães orientais por
dia só para Berlim. Afora isso, tem os

trabalhadores convidados para atuar
na Alemanha, que é uma situação di-
ferente. Hoje, existem 4,1 milhões de
refugiados para uma população de 61
milhões de alemães ocidentais. Mas
como a população da Alemanha Oci-
dental é decrescente, não há proble-
ma nenhum. A discriminação é decor-
rência da falta de informação. Por is-
so estamos fazendo um trabalho nas
escolas, esclarecendo a questão para
os jovens.

A Inglaterra e a Alemanha Oci-
dental foram os primeiros países a
reagir contra a excessiva presença de
brasileiros em Portugal c na Itália,
onde, no primeiro caso, todos têm ci-
dadania e, no segundo, os descenden-
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'Eles fogem principalmente pela falta de esperança,
por achar que tudo vai ficar do mesmo jeito'
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tes de italianos podem optar pela na-
cionalidade italiana. Diziam, ingleses
e alemães, que essa relação trazia
problemas para a consolidação do
Mercado Comun Europeu. Hoje, com
a abertura das fronteiras da Alemã-
nha Ocidental para os refugiados do
bloco socialista do Leste Europeu,
qual é o entendimento do problema?

Hempel — O ministro da Indús-
tria da Alemanha Ocidental questiona
se o pessoal do bloco ocidental está fa-
zendo o suficiente para que o processo
de mudança no bloco orientai não vol-
te atrás. Para o pessoal simples da
União Soviética, a perestroika pode
significar fome porque eles estão pas-
sando fome, estão ficando cansados
de ouvir tudo isso. Na Polônia é a mes-
ma coisa. A Comunidade Econômica
Européia mandou 2 milhões de mar-
cos alemãs em alimentos para a Polo-
nia, como apoio a um governo novo,
um país que está passando necessida-
de. Se eles vão cobrar depois é outra
história. Mas o protesto dos ingleses e
dos alemães na CEE é válido porque
as histórias de países como Portugal e
a Alemanha são diferentes. A Alemã-
nha não tinha colônias como Portugal,
que as libertou mas manteve vínculos
políticos permanentes. A França li-
bertou as suas colônias mas fez restri-
ções ao ingresso de seu território de
pessoas procedentes das colônias.
Além disso, a Alemanha formalmente
está em guerra com o Brasil até hoje,
porque não houve um tratado de paz
após a II Guerra Mundial, assinalado
com os aliados. É interessante notar,
também, que os primeiros refugiados,
que tentaram deixar a Alemanha
Oriental não foram mandados de vol-
ta para lá. Vê-se que a Alemanha
Oriental está se isolando no próprio
bloco oriental. O pessoal do bloco oci-
dental não pode ficar olhando a coisa
sem fazer nada. É preciso agir para
que a perestroika não retroceda.

Qual é a perspectiva política da
Alemnha Oriental, já que Friçh Ho-
necker era considerado um obstáculo
para a abertura e foi substituído por
Egon Krenz? Quais são as forças den-
tro da Alemanha Oriental catali/.ado-
ras das mudanças?

Hempel—Em 1946, Honecker era
o chefe da Juventude Comunista. Ele

»•» passou para a Federação e o sucessor
dele foi justamente Igon Krinz. Ho-
necker era stanilista, foi um dos res-
ponsáveis pelas industrialização da
Alemanha Oriental em função da
União Soviética, depois da guerra, e
foi diretamente responsável pela
construção do muro de Berlim. Krinz
foi sucesso na direção da Juventude
Comunista e antes de ser o secretário-
geral do Partido Comunista foi minis-
tro do Interior e, neste posto, respon-
sável direto pelos conflitos entre o go-
verno e a população. Ele saudou o
massacre na Praça da Paz Celestial,
na China, e isso ninguém esquece na
Alemanha Oriental. O pessoal ficou
meio desconfiado quando ele assumiu
porque Krinz falava sempre do mode-
Io chinês. Pensavam que ele ia fazer o
mesmo por lá. A discussão, agora,
não é sobre quem detém o poder, se o
Honecker sai, se Krinz fica. A questão
é saber se o partidoíSozialistsche Ei-
nheitspartei Deutschlands—SED) vai
continuar tendo o poder sobre tudo ou
se vai deixar isso. A decisão deve
ocorrer nas próximas semanas.

Quais os fatores determinantes
para essa decisão?

Hempel—O principal é que Krinz
tem uma imagem muito ruim no meio
da população. Todo mundo o conside-
ra meio oportunista, por se coiocar
agora como reformista que vai resol-
ver tudo. Isto é um ponto decisivo. O
que vai ser definitivo para isso é que a

Alemanha Oriental tem 17 milhões de
habitantes e 2 milhões e 300 mil são
membros do partido SED. Então áde-
cisão dar—se—á mesmo dentro do
partido.

Então, quer dizer, o caminho; da
Alemanha Oriental não seria o cami-
nho da Hungria, que não tem muita
tradição de Partido Comunista', é
mais um 'comunismo resüítàiíté da
guerra. Mas a Alemanha Oriental tem
essa tradição e no campo socialista
ampliou bastante a sua prática. Osca-
¦ninhos seriam diferentes?

Hempel—O comunismo tanto-do
Leste quanto do Oeste fora desacredi-
tado pelo stalinismo. O pessoal daAle-
manha Oriental chegou à conclusão
que só deve haver uma Atemànha
Oriental e socialista ou então nénhu-
ma, porque capitalista seria sempre
atrelada à Alemanha Ocidental. Qs
mentores da lógica socialista disse-
ram isso, porque se for capitalista, vai
ser sempre espelhada no modelo oci-
dental, seja na construção de casa.s,
em transportes, em saúde, em qlial-
quer campo. Havia três pontos que o
governo da Alemanha Oriental pode-
ria colocar para o povo como positivos
do socialismo: não há desemprego,
ninguém paga aluguel alto e os preços
de alimentos e transportes não só são
muito baixos como há 40 anos não mu-
dam, não sobem. Mas hoje o pessoal
está começando a discutir isso, por-
que o programa não é verdadeiro. Era
o que diziam, mas estão todos afir-
mando que isso era mentira. Tem alu-
guei barato sim, mas é preciso espe-
rar oito anos para se ter uma casa.
Todo mundo pode comprar carro,
mas vai à loja, entra numa fila e da-
qui há 18 anos vai pegar o carro. Tem
emprego para todo mundo, mas é tudo
desorganizado. Falta peça, falta cur-
so de reciclagem Os chefes do partido
são ditatoriais e isso o governo nunca
disse.

Mas se a coisa c tão grave assim,
como a Alemanha Oriental pode ser
considerada uma das economias mais
fortes do mundo?

Hempel—Mas tudo é muito cen-
tralizado. Tudo é decidido em Berlim,
onde decidem quem é que vai sair no
jornal. Esse grupinho. Esse pessoal
sabe o que fazer, como fazer. Manti-
nha tudo certinho aparentemente. Uiii
francês disse: "tudo bem". Mas são
alemães e conseguem fazer do pior
sistema o melhor.

O isolamento econômico da Ale-
manha, depois da Segunda Guerra e
os gastos excessivos com armamen-
tos, não são fatores de degradação da
economia interna? Por outro lado,
até hoje, Mikhail Gorbachev ainda
não abriu mão da sua condição de co-
munista. Existiria na Alemanha
Oriental a perspectiva de um novo co-
munismo. O comunismo faliu?

Hempel— Na Hungria e na Polo-
nia o comunismo está morto. O que
vem agora é muito nebuloso. Mas o
principal é que o pessoal está vendo e
participando do lado daqui e que te-
nham oulro caminho. Se vier uma di-
ladura militar de direita na Hungria,
que seja com apoio da população. Es-
sa unidade do Leste europeu não exis-
le mais. As mudanças que estão acon-
tecendo na Alemanha Oriental seriam
impossíveis sem a participação da
Igreja, único espaço livre, onde se po-
de discutir, falar, principalmente a
Igreja Evangélica, porque a igreja
Católica ficou de lado. O pessoal, ago-
ra quer liberdade, mas isso é uma pá-
lavra, um conceito, que se traduz bem
concretamente em eleições livres, em
primeiro lugar. Antes disso, partidos
livres, sem o controle do SEU. que
possam concorrer de igual para igual,
liberdade de imprensa e para viajar
para onde quiser.
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im:1 Mulheres divididas entre Collor e Sílvio
0 eleitorado feminino está dividido: enquanto 19%

mantêmo voto em Fernando Collor de Mello, candidato
pelo PRN à Presidência da República, 17% resolveram
sufragar, em 15 de novembro, o nome de Sílvio Santos,
virtual candidato do PMB. Quase dois terços de seu elei-
torado é composto por mulheres. Em terceiro lugar na
preferência das eleitoras vem Luís Inácio Lula da Silva
(FT), com 12% das intenções de voto, seguido por Leo-
nei Brizola (PDT), com 11%, e Mário Covas (PSDB), com
10%.

Esse foi um dos resultados da 11? pesquisa realiza-
da pelo Instituto DataFolha, de 1? a 3 de dezembro, com
5.250 eleitores. Entre o eleitorado masculino Collor de
Mello também é o preferido, com 23% das intenções de
voto, seguido por Lula, com 16%, Brizola, com 15%, Sil-
vio Santos, com 10%, e Covas e Paulo Maluf (PDS), em-
patados em 8%.

Escolaridade
• Ainda na intenção de voto referente às variáveis

.sócio-demográficas, o resultado do quesito "escolarida-
de" revelou que 25% dos eleitores que têm até o 1? grau
preferem Collor — que na pesquisa anterior detinha ín-
dice de 32% —, enquanto 15% estão com Sílvio Santos.
Lula — que caiu 1% — e Brizola — que perdeu 3% — di-
videm o terceiro lugar, com 12% da preferência desses
eleitores, e Paulo Maluf fica em quarto lugar, com 7%.
Já entre o eleitorado que possui até o 2? grau a situação
se modifica; desses, 18% preferem Lpla, ficando Collor
com 16%, Brizola com 15% e Sílvio, em 4? lugar, com 13%
dás intenções de voto.

Entre os «leitores com nível superior, uma surpre-
sa: 21% preferem o tucano Mário Covas — que ganhou
três pontos desde a última pesquisa —, contra 16% que"fecham" com Lula e 12% com Brizola. Neste segmen-
to, Paulo Maluf obtém 11% das intenções de voto, segui-
do por Sílvio Santos, com 8%, e Collor de Mello e
Guilherme Afif Domingos (PL), com 7%.
tü „ ,, .

Salário
Quanto menor a renda familiar, maior a preferên-

cia pelo candidato do PRN: 24% dos eleitores que per-
cebem mensalmente até dois salários mínimos
pretendem votar em Collor de Mello. Em segundo lugar
na preferência desse segmento vem Sílvio Santos, com
15% das intenções de voto e, em 3?, Brizola, com 13%. Lula
ocupa a 4? posição, com 12% da preferência. Quem ga-
nha de dois a cinco salários mínimos também prefere
Collor: 20% dos entrevistados, contra 15% que vão votar
em Sílvio Santos e Brizola. Em terceiro lugar vem Lula,
com 14%, seguido por Covas, com 8%.

Collor também é o preferido pelos que recebem mais
de cinco salários mínimos mensais, detendo 16% do elei-¦ torado; neste item, entretanto, ele empata com Lula. Bri-
zola e Mário Covas detêm o segundo lugar, com 13% das
intenções de voto, e Sílvio Santos fica com 12%.

Faixa etária

A idade dos eleitores também faz diferença na hora
de votar. Entre o eleitorado de 16 e 17 anos, 22% preten-
de votar em Collor e 19% em Lula. Brizola, com 15% da
preferência, fica em 3? lugar, seguido por Sílvio Santos,
com 13% das intenções de voto desse segmento. Após vem
Covas, com 9%, e Maluf e Afif, com 6%. O presidência-
vel do PRN continua na frente entre os eleitores de 18
a 25 anos, com 21% das intenções de voto, mas técnica-
mente empatado com Lula, que detém 19% da preferên-
cia. Sílvio Santos obténi, nesse segmento, 15% dos
eleitores; em seguida, vem Brizola, com 12%, e Mário
Covas, com 10%. ¦ ,

Quem tem de 26 a 40 anos também quer ver Collor
ocupando o Palácio do Planalto em substituição a José
Sarney, embora seja nessa faixa etária que o candidato
do PRN obtém sua pior marca: 19%. Em segundo lugar
vem Sílvio Santos, com 15%, e em terceiro empatam Lula
e Brizola, com 14% das intenções de voto. Paulo Maluf
é o quarto colocado, com 9%. Collor ainda é o preferido
entre os que têm mais de 41 anos, ce_n 22% desses elei-
tores. Brizola, nessa faixa etária, detém 13% das prefe-

. rências, seguido por Sílvio Santos, com 11%. Lula divide
o quarto lugar com Mário Covas, obtendo 9% — sua pior
marca — nas intenções de voto.

Todo mundo perdeu
A entrada de Sílvio Santos na disputa eleitoral com-

-plicou a vida dos presidenciáveis, principalmente na re-
gião Sudeste, que concentra 46% do eleitorado nacional,
onde agora há três candidatos empatados tecnicamente
na preferência dos eleitores. Collor detém 16% das inten-
ções de voto — perdeu 5% desde a última pesquisa — e
Lula — que caiu 1% — e Sílvio Santos estão "na cola",
com 15%. Logo atrás vem Brizola — com menos dois pon-
tos percentuais —, com 13%, seguido de perto por Mário
Covas — que também perdeu 1% —, com 11%, e Maluf— caiu 4% —, com 10%. Maluf e Collor foram, assim, os
principais prejudicados na região Sudeste com a entra-
da no páreo do animador de televisão.

O presidenciável do PRN continua líder das pesqui-sas na região Nordeste, que detém 26% dos eleitores, mas
também aí perdeu 5% e está com 26% da preferência.Lula é o segundo, com 17%, tendo subido 1% desde a úl-
tima pesquisa. A diferença entre o primeiro e o segundo
colocado, assim, caiu de 17% para 9% desde a pesquisaanterior. Sílvio Santos é o terceiro colocado, com 14% das
intenções de voto, seguido por Brizola — perdeu 1% —,
com 8%, e Covas — caiu 2% —, com 7%. No Nordeste
Ulysses Guimarães (PMDB) tem 5% das intenções de
voto, deixando Maluf em 7? lugar, com 3%.

A região Sul detém 16% do eleitorado e dá a vitória
a Brizola, com 28% das intenções de voto, apesar de o
jcandidato pedetista ter caído 3%. Collor também caiu 3%,
mas mantém o segundo lugar, com 16%. Sílvio é o ter-
ceiro colocado, com 12%, e deixou Lula, que perdeu 4%,
na quarta posição, com 6%, tecnicamente empatado com
Covas — ganhou 2% — e Maluf — perdeu 1% —, que de-
têm 7% da preferência dos sulistas. O Norte e Centro-
Oeste concentram 12% dos eleitores do país e são as re-
giões onde Collor ainda mantém sua maior vantagem,
com 32% — apesar de ter perdido 4% — contra 13% de
Lula e Sílvio Santos. Em quarto lugar vem Brizola, lon-
ge, com 7%. O índice de indecisos caiu de 13% para 7%
em relação à última pesquisa e agora baixou para o se-
,gundo do país, atrás das regiões Sul e Nordeste, com 9%.

Por municípios
Não importa se o município é pequeno, médio ou

grande, capital ou do interior: em todas as cidades foi
sentido o impacto da candidatura Sílvio Santos. Nos mu-
nicípios grandes, de mais de 278 mil habitantes, Brizola
é o primeiro colocado, com 19%, seguido por Lula, com
16%, Collor, com 14%, e Sílvio e Covas, com 12%. Os mu-
nicípios de médio porte, de 39 mil a 278 mil habitantes,
preferem Collor, que detém 21% das intenções de voto.
Sílvio Santos vem em segundo lugar, com 16%, técnica-
mente empatado com Lula, que obteve 15%. Brizola fi-' cou na terceira colocação, com 12%.

Nos municípios de até 39 mil habitantes, considera-
, dos pequenos, Collor detém 27% das preferências, seguido
por Sílvio, com 14%, e Lula, com 11%. Em quarto lugar
aparece Brizola, com 9%. Brizola é o preferido também
nas capitais, com 18% do eleitorado; em segundo vem
Lula, com 16%. Collor é o terceiro colocado, com 14%.
Nos municípios do interior o presidenciável do PRN ainda
é líder, com 25% das intenções de voto, seguido por Sil-
vio Santos, com 14%, e Lula, com 13% da preferência do¦dei torado.
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INTENÇÃO DE VOTO SEGUNDO AS VARIÁVEIS SOCIO-DEMOGRÁFICAS EM °7o | Passeata do

Candidatos
FERNANDO COLLOR DE MELLO (PRN)
LUIS INÁCIO LULA DA SILVA (PT)
SILVIO SANTOS (PMB)
LEONEL BRIZOLA (PDT)
MÁRIO COVAS (PSDB)
PAULO MALUF (PDS)
ULYSSES GUIMARÃES (PMDB)
GUILHERME AFIF DOMINGOS (PL)
ROBERTO FREIRE (PCB)
AURELIANO CHAVES (PFL)
RONALDO CAIADO (PSD)
OUTROS
BRANCOS/NULOS
INDECISOS

Sexo

Mascu- Femi-
lino nino
23 19
16 12
10 17
15 11

8 10

_8 7_
_J 4_
_J 4_
_J \__
__i i_
_J 1_
_J !_
_3 3_

6 I 9

Idade 11 Renda Familiar Mensal 1

16 e 17 De 18 a De 26 a 41 anos Até 2 Mais de Mais de
anos 25 anos 40 anos ou mais SM 2 a 5 SM 5 SM

22 21 19 22 24 20 16
19 19' 14 12 14 16
13 15 15 11 _15 15 12
15 12 14 13 13 15 13

9 10 5 8 13

_6 6__9 6 7 10
TJ 2 3- 3_

_6 4 4 2 4 4
2 3_

1_
11 1_

_1 l_
3_

4 I 4 1 6 I 12 11 10 I 6 I 4

Escolaridade

Atéo 2? Grau Superior
1? Grau

25 16 7
12 18 16
15 13 8_
12 15 12

6 11 21

_7 8 11

_4 3_
3 5 7

_J 5_
_1 1_
_______ _____
_J 1_
_3 4 , 3' 

9 I 3 I 4
• Não atingiu 1% Fonte: DataFolha

Metodologia
do DataFolha

A pesquisa do DataFo-
lha foi realizada dos dias 1.
a 3 de novembro, por amos-
tragem estratificada, atra-
vés de sorteio aleatório.
Foram feitas 5.250 entrevis-
tas com eleitores de 141 mu-
nicípios, com margem de
erro de cerca de 2%. A dire-
ção da pesquisa ficou a car-
go do sociólogo Antônio
Manuel Teixeira Mendes, au-
xiliado no planejamento e
análise pelos também soció-
logos Gustavo Venturi, Emí-
lia de Franco e Mauro
Francisco Paulino. Supervi-
sionaram as coordenações
de campo Arthur Kieling Ne-
to, Eleni Coronado, Paula So-
to, Sávio Nascimento e
Wilson Chammas. A estatís-
tica Renata César processou
os dados.

INTENÇÃO DE VOTO
POR PORTE É NATUREZA

Porte dos
Municípios

Natureza
dos Municípios

DOS MUNICÍPIOS EM I Grandes I Médios | Pequenos
(+ de 278 (+ de 39 (Até 39

mil HAB.) mil a* 278. mil HAB.)
Candidatos [ mii hab.) 
FERNANDO COLLOR DE MELLO (PRN) 1 14 1 21 I 27
LUÍS INÁCIO LULA DA SILVA (PT) 16 15 11
SILVIO SANTOS (PMB) 12 16 14
LEONEL BRIZOLA (PDT) 19 12 9
MÁRIO COVAS (PSDB) 12 6
PAULO MALUF (PDS) 7

. ULYSSES GUIMARÃES (PMDB) 5
GUILHERME AFIF DOMINGOS (PL)  __3 3
ROBERTO FREIRE (PCB) 1
AURELIANO CHAVES (PFL) 1
RONALDO CAIADO (PSD) 1
OUTROS 1
BRANCOS/NULOS 3
INDECISOS f 10 1 5 1 5

Capitais e
regiões Interior

metropo-
litanas

14 I 25
16 13
13' 14
18 

" 
10

11 7
8
4

3 
""'" 

4
1
1
1
_1
3

1 9
* Não atingiu 1% Fonte: DataFolha

movimento
jovem do PRN

O movimento jovem do
Partido de Reconstrução
Nacional (PRN) promoveu
ontem uma passeata pelas
ruas da cidade. Os partida-
rios da candidatura Collor
de Mello se concentraram
em frente ao prédio do co-
mitê central do partido, na
travessa São Pedro. Em
sua grande maioria, os jo-
vens tinham entre 15 e 17
anos e portavam panfletos,
faixas, cartazes e toda sor-
te de material de propa-
ganda política.

Os carros que passa-
vam em frente ao comitê
geralmente eram parados
pelos manifestantes, que
colavam adesivos nos vi-
dros e distribuíam panfle-
tos aos transeuntes. De
acordo com Socorro Souza,
coordenadora do movi-
mento jovem em prol da
candidatura Collor de Me-
lo, deverá ocorrer uma car-
reata no próximo sábado,
às 9h30, que percorrerá vá-
rias ruas da capital, com o
intuito de ampliar a cam-
panha na cidade.

Wanda Souza, 17 anos,
assessora do movimento,
declarou ser Collor o único
candidato em quem confia
e acredita que "ele vai tra-
balhar para um novo Bra-
sil". Por isso, os jovens
estão trabalhando exausti-
vãmente na campanha"collorida", tendo feito, in-
clusive, manifestações em
diversos municípios do in-
terior do Estado, como
Bragança, Capanema e
Santa Izabel. "Agora, na
reta final da campanha, a
meta é intensificar os tra-
balhos de divulgação na
capital", concluiu.
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CORALAR (GL)  75,00
CORALAR (LT 18 L)  365,00
CORALMUR (GL)  129,00
MASSA PVA (LT 18 L)  156,00
TINTA NOVACOR (GL)  130,00
TINTA GLOBO PVA (GL)  45,00
TINTA GLOBO PVA (LT 18 L) 200,00

TUBOS
P/ÁGUA SOLDÁVEL
TUBOS 20 MM 20,00
TUBOS 25 MM 28,50
TUBOS 32 MM 55,40

P/ÁGUA ROSCÁVEL
TUBO 1/2 POL. 32,30
TUBO 3/4 POL 46,70
TUBO 1 POL 80,00

P/ESGOTO
TUBO 40 MM  48,60
TUBO 50 MM  61,00
TUBO 75 MM  96,50
TUBO 100 MM 126,87

56,00
273,00
96,00

117,©©

^oucAi-PlIftSHHBB
CONJ. CIDAMAR S/BIDÉ ,815,00
CONJ. IDEAL STANDART
P/LAVABO 476,00 357,00
VASO C/CAIXA ACOPLADA 1.256,00 88©,00
BANHEIRA C/HIDRO 7.300,00 Si .840,00

I50.O0

16,00
i-.O..-.:'
7-!,.77

25,80
37,30
64,00

38,80
49,©©
77,20

pisos PREÇO
PORTO BELLO EXT. 30x30  119,90
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TRE mantém decisão: nega registro ao PMB
A desembargadora Lydia Dias'

Fernandes, à época presidente em
exercício do Tribunal Regional Eleito-
rai, negou seguimento ao "recurso es-
pecial" interposto pelo deputado
Agostinho Linhares e, conseqüente-
mente, confirmou decisão anterior que
negava registro ao diretório regional
do Partido Municipalista Brasileiro, o
PMB, partido organizado e dirigido
por aquele ex-candidato a vice-
presidente da República.

O TRE negou registro porque o
partido não comprovou o número mi-
nimo de diretórios municipais exigido
por lei, na data da convenção do dire-
tório regional. Houve recurso ao TSE
e a decisão do TRE também foi con-
firmada. Agora Linhares, através de
"recurso especial" tentou modificar a
decisão, mas a presidente do Tribunal
não lhe deu seguimento.

Vale ressaltar que uma das im-
pugnações à candidatura do apresen-
tador de TV Sílvio Santos, anunciada
pelo PRN, o partido de Collor de Mel-
lo é porque o PMB está com registro
irregular, pois não possui diretórios re-
gionais no número mínimo de Estados
exigidos por lei. Com a situação do di-,
retório do Pará, o PMB nacional está
com seus diretórios estaduais re-
duzidos.

Também ressalte-se que Linhares,
o organizador do PMB no Pará, era
candidato a vice presidente na chapa
de Armando Corrêa. Os dois renuncia-
ram em favor de Sílvio Santos e Mar-
condes Gadelha.

O despacho da desembargadora
Lydia Dias Fernandes é o seguinte:

Processo n? 483/89.
Autos de pedido de Registro de Di-

retório Regional e respectiva Comis-

são Executiva.
Intei_sado: Partido Municipalis-

ta Brasileiro — PMB, Seção do Pará.
Despacho exarado pela exma. sra.

Desa Presidente em exercício, no Re-
curso Especial, interposto pelo Parti-
do Municipalista Brasileiro — PMB,
através de seu Presidente, sr. Agosti-
nho Linhares de Souza, contra decisão
do Acórdão n? 11, de 22.08.89, deste
TRE."O recurso interposto pelo Parti-
do recorrente tem cabimento das de-
cisões proferidas contra expressa
disposição de lei, ou quando ocorrer di-
vergência na interpretação da lei en-
tre dois ou mais Tribunais Eleitorais.

O recorrente alega que o Tribunal
Regional Eleitoral não deu ao artigo
121 §4?, inciso I, e artigo 17 da Consti-
tuição Federativa do Brasil, interpre-
tação como a que vem dando outros
Tribunais, mas não aponta nenhuma
decisão em prol da proferida alegação,
ou seja, o registro de Diretório Regio-
nal sem o número suficiente de Dire-
torios Municipais registrados na
ocasião da Convenção.

No caso, o recorrente não tinha nú-
mero mínimo de Diretórios Municipais
registrados na data designada para a
Convenção Regional, porque foram in-
deferidos quatro pedidos de registros
e a decisão foi confirmada pelo Colen-
do Tribunal Superior Eleitoral. A si-
tuação ainda é a mesma, daí o
indeferimento do pedido de registro
pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Diante do exposto nego seguimen-
to ao recurso.

Belém, 17 de outubro de 1989.
a) Lydia Dias Fernandes — Pre-

sidente em exercício."
(G. R. 29.467).

PT processará Caiado
por denúncia caluniosa

S3o Paulo (AG) — O presidente
nacional do PT, deputado Luiz Gushi-
ken, afirmou ontem que o seu partido
vai processar o candidato à Presi-
dência da República Ronaldo Caiado
(PSD) por "denúncia caluniosa", já
que até agora não foi provado que o PT
teria recebido dinheiro da Lubeca pa-
ra o financiamento da campanha de
Luís Inácio Lula da Silva. O advogado
e ex-presidente da OAB, Márcio Tho-
maz Bastos, deverá mover a ação ju-
dicial contra Caiado.

Gushiken, Bastos e o presidente da
Câmara Municipal de São Paulo, ve-
reador Eduardo Matarazzo Suplicy, es-
tiveram ontem no 4? distrito policial
para entregar ao delegado Massilon
José Bernardes Filho, que preside o in-
quérito aberto para apurar a denúncia
de Caiado, um oficio onde é solicitado
que a polícia divulgue o mais rápido
possível a trajetória do cheque de NCz$
900 mil pago pela Lubeca para finan-
ciar a campanha de Lula."Queremos provar que o PT não
recebeu nada. Reafirmo que a propôs-
ta ilícito foi feita, mas niguém aceitou
a propina. É por isso que estamos aqui.
O PT, mais uma vez, como foi o caso
de Leme, tem que provar sua lisura pe-
rante a opinião pública. Até agora a po-
lícia não tem nenhuma prova concreta
de que o nosso partido tenha recebido
o dinheiro. Queremos a prova mate-
rial, que é o rastreamento do Banco
Central", afirmou Suplucy.

O delegado Massilon admitiu que
não existe nenhuma prova concreta
contra o PT. O jurista Thomaz Bastos
disse que quando o delegado tiver em
mãos o rastreamento do BC, apontan-
do os receptores do dinheiro, vai pro-
cessar criminalmente Ronaldo Caia-
do: "Denúncia caluniosa é um dos
pontos mais graves do Código Penal.
Você não pode acusar uma pessas ou
uma instituição por algo que não fize-
ram. Assim, só resta processar o sr.
Caiado e aqueles que foram à Polícia
Federal, à noite, fazer uma denúncia
sem qualquer fundamento", acrescen-
tou Bastos.

O deputado Moisés Lipnik (PTB)
e o advogado Luciano Girão, ligado à
multinacional Bungy Y Bom, contro-
ladora do grupo Moinho Santista e da
Lubeca, também deverão ser ouvidos
pelo delegado Massilon Bernardes. Gi-
rão foi intimado para prestar depoi-

mento segunda-feira, às lOh. Já Lipnik,
segundo o delegado, será ouvido so-
mente no "momento oportuno". A po-
lícia quer confirmar a informação
divulgada por um jornal paulista de
que ambos estiveram em agosto pas-
sado no gabinete da prefeita Luiza
Erundina e ofereceram NCz$ 500 mil
para a campanha de Lula em troca de
aprovação do projeto Panamby. Erun-
dina teria expulsado os dois de seu ga-
binete.

Crise
São Paulo (AG) — Em plena cri-

se provocada pelo caso Lubeca, o PT
enfrenta uma dívida de campanha da
ordem de NCz$ 800 mil, referente a
gastos com material de propaganda,
produção dos programas para o hora-
rio eleitoral gratuito e pagamento de
pessoal. O diretor de Finanças da cam-
panha de Lula, o ex-metalúrgico Pau-
lo Okamoto, ironizou ontem a denúncia
feita pelo candidato do PSD, Ronaldo
Caiado, de que a campanha de Lula es-
taria sendo financiada às custas de
propinas pagas pela Lubeca, empresa
do grupo multinacional argentino Bun-
ge Y Bom: "Até agora esse cheque da
Lubeca ainda não caiu na conta do PT,
mas espero que depositem logo", co-
mentou Okamoto, rindo.

Com um saldo de apenas NCz$ 148
mil, Okamoto diz que o partido é obri-
gado a fazer "milagre" para saldar os
compromissos. Os recursos, conside-
rados insuficientes, são aplicados na
contra ouro do Banco do Brasil e tam-
bém no "over", para evitar perdas por
conta da inflação. Agindo dessa forma,
o PT utiliza o mesmo método usado pe-
los empresários para proteger o seu
patrimônio, o que aliás, o partido cos-
tuma criticar. Nos primeiros progra-
mas do horário político o PT chegou
a mostrar o empresário Olacyr de Mo-
raes comentando que aplicava seu di-
nheiro no "over". O empresário,
conhecido como o "rei da soja", foi en-
trevistado pela "Rede Povo" pensan-
do que o entrevistador pertencesse a
alguma emissora de TV, e mais tarde
aconselhou o PT a também aplicar o
dinheiro da campanha para não per-
der a corrida contra a inflação. Segun-
do Okamoto, o comitê nacional gastou
desde o início da campanha pouco
mais de NCz$ 3 milhões para o deslo-
camento de Lula pelas diversas re-
giões do país.

Carreata anima os petistas
O Partido dos Trabalhadores

(PT) promoveu, ontem, uma
carreata pelas ruas de Belém. O
ponto de partida da manifesta-
ção foi a praça do Relógio, em
frente ao prédio da Assembléia
Legislativa, onde vários carros
particulares se concentraram
desde cedo. A manifestção ante-
cede a chegada do candidato na
próxima terça-feira a Belém. Ele
fará comício no mesmo local da
manifestação de ontem. Carta-
zes, bandeiras vermelhas, adesi-
vos e milhares de panfletos con-
clamavam a população a aderir
à candidatura de Luis Inácio Lu-
Ia da Silva à Presidência da
República.

Segundo o coordenador da
carreata, Walter Luz Júnior, o
objetivo do partido é mobilizar a
sociedade através de campanhas
constantes nos diversos bairros
da capital. Já foram realizadas
manifestações nos bairros do Ju-
runas, Guamá, Pedreira, Sacra-
menta, leoaraci, Bengui e, on-
tem, no Comércio. Com essa ini-
ciativa os militanteL petistas es-
peram sensibilizar os comercia-
rios para as propostas que, de
uma forma global, "visam, aci-
ma de tudo. ao interesse dos
trabalhadores".

A carreata partiu em direção
à praça da República, onde se en-
contravam vários militantes do
partido participando da "Buchi-
cheata", com artistas da terra,
exposições de arte e apresenta-
ções de grupos teatrais, para dar
mais alegria ã campanha de Lu-
Ia. Na opinião de Walter, o candi-
dato do PT representa moderni-
dade. "é a esperança de todo o

Süvio Santos apresentou ao
TSE seu pedido de registro

Brasília, (AG) — O empresário
Sílvio Santos apresentou ontem, às
9hl5m, ao presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), Francisco Re-
zek, o pedido de registro de sua
candidatura à Presidência da Repúbli-
ca, pelo Partido Municipalista Brasi-
leiro (PMB). Enquanto o animador de
televisão conversava com o presiden-
te do TSE, o advogado paulista, Deo-
nízio Marcial Fernandes, na qualidade
de simples cidadão, como fez questão
de frisar, apresentava no protocolo do
TSE pedido de impugnação de sua
candidatura, alegando ilegalidade, por
abuso do poder econômico.

Acompanhado por seu companhei-
ro de chapa, senador Marcondes Ga-
delha (PB) — que saiu do PFL e
pretende concorrer à vice-presidência
pelo PMB — Sílvio Santos conversou
cerca de uma hora com Rezek e depois
deu uma rápida entrevista coletiva à
imprensa, porque precisava retornar
em seguida para São Paulo, em razão
do falecimento de sua sogra, dona Gi-
na. Sílvio Santos anunciou para hoje
à noite o começo de sua participação
no horário gratuito de propaganda elei-
toral, transmitido pelo rádio e pela te-
levisão, no espaço de dois minutos e
meio reservado ao PMB. Também in-
formou que já será substituído por Gu-
gu Liberato na apresentação de seu
programa de auditório.

O empresário resumiu seu progra-
ma de governo dizendo que pretende"melhorar a alimentação, a saúde, a
habitação e a educação, reduzindo ao
mesmo tempo o índice de inflação e
tentando aumentar o salário mínimo".
Indagado sobre a forma de execução
desses projetos, Sílvio Santos
esquivou-se de detalhá-los, dizendo que
isso seria definido após sua posse, ca-
so fosse eleito.

O empresário também evitou fa-
zer considerações sobre as tentativas

de impugnação de sua candidatura,
alegando que "restrições são coisas
normais". E ao saber que já entrara no
TSE o primeiro pedido de impugnação
de sua candidatura, disse que "o cida-
dão está exercendo o direito dele". Se-
gundo ele, agora é preciso aguardar a
decisão da Justiça sobre sua cândida-
tura, o que vai esperar com tranqüili-
dade, "porque o ministro Rezek
garantiu-me que haverá uma definição
até no máximo sexta-feira próxima".

Sílvio Santos não quis analisar o
noticiário veiculado a respeito de sua
candidatura, evitando qualquer tipo de
queixa. E afirmou não se sentir ataca-
do pessoalmente pelas críticas que
vêm sendo feitas a seu respeito. Tam-
bém tentou evitar fazer projeções de
sua candidatura, com base nas pesqui-

sas de intenção de voto, mas disse es-
tar convicto de que suas chances de
vencer as eleições presidenciais são
muito boas.

O candidato compareceu ao TSE
acompanhado pelo senador Marcon-
des Gadelha (candidato a vice), pelo
ex-candidato do PMB à Presidência,
Armando Corrêa, que renunciou em
favor de Silvio Santos, e pelo Io. vice-
presidente da Câmara, deputado Ino-
cêncio de Oliveira (PFL-PE). Inocên-
cio disse ser agora um dos
coordenadores da campanha de Sílvio
Santos, mas garantiu que não sairá do
PFL. Recentemente Inocêncio tentou
engajar-se na campanha do cândida-
to do PRN, Fernando Collor de Mel-
lo.mas passou pelo constrangimento
de ver seu apoio dispensado.

Impugnações: prazos
Brasília (AG) — O Tribunal

Superior Eleitoral (TSE) decidirá
na próxima quinta-feira se o em-
presário Sílvio Santos concorre ou
não à Presidência da República.
Para não tumultuar o processo das
eleições de 15 de novembro. O TSE
decidiu encurtar os prazos que h»-
via estabelecido para apresenta-
ção de pedidos de impugnação da
candidatura de Sílvio Santos e pa-
ra o julgamento.

Com a apresentação oficial,
ontem, do pedido de registro da
candidatura de Sílvio Santos e
Marcondes Gadelha, pelo PMB, fi-
cou estabelecido que a matéria se-
rá publicada no "Diário Oficial",
segunda-feira. É que os pedidos de
impugnação só serão acatados até
terça-feira. Na quarta-feira os can-
didatos e seu partido terão a chan-
ce de apresentar sua réplica e na
quinta-feira o TSE julgará, defi-

nindo a campanha eleitoral.
A resolução do TSE procura

evitar também problemas futuros,
não se restringindo ao caso especí-
fico da candidatura Sílvio Santos.
Seu artigo 10° estabelece que "a
partir desta data e até o termino do
processo eleitoral, o prazo para
impugnação a eventual pedido de
registro de candidatura aos cargos
de presidente e vice-presidente da
República, em substituição, será
de um dia, com igual prazo para
contestação, contado da publica-
ção do edital na Imprensa Oficial".

O presidente do TSE, Francis-
co Rezek, admitiu que o Tribunal"não estava preparado para uma
coisa de última hora", referindo-se
a candidatura de Sílvio Santos,
mas garantiu que o TSE "se desin-
cumbe da tarefa de qualquer
maneira".

Carreata reuniu somente quatro kombis
Brasília (AE) — O povo não esta-

va ontem com o candidato à Presi-
dência da República pelo PMB, Sil-
vio Santos. A prometida carreata de
apoio ao animador de TV restringiu-
se a quatro kombis. No aeroporto, pe-
Ia manhã, somente os políticos do
PMB e a última adesão à sua candi-
datura — o vice-presidente da Cama-
ra dos Deputados, Inocêncio de Oli-
veira — foram recebê-lo. Silvio aca-
bou não inaugurando também seu co-
mitê de campanha em Brasília. Em
virtude da morte de sua sogra, Gina
Ferreira, o animador voltou para Sao
Paulo imediatamente depois de sua
audiência com o presidente do Tribu-
nal Superior Eleitoral, Francisco
Rezek.

Na verdade, Sílvio Santos não te-
ria ido inaugurar seu comitê em Bra-
sília mesmo que sua sogra não tives-
se morrido. O candidato a vice do
PMDB, Marcondes Gadelha, já vi-
nha fazendo todo o possível para es-
vaziar o evento, patrocinado pelo ex-
deputado Mucio Athayde. Gadelha
está tentanto evitar a aproximação
de Sílvio a Athayde, um político que

teve sua candidatura ao Senado em
86 impugnada por abuso de poder
econômico. Athayde distribuía pão e
leite aos eleitores em Brasilia. O co-
mitê acabou não sendo inaugurado e
Gadelha busca uma alternativa de
sala cujo dono não seja Múcio
Athayde.

A ausência de Sílvio Santos, no
comitê frustou as poucas pessoas que?
se dispuseram a ir gritar o nome. do
animador. "Eu até pensava em votar
nele, mas daí o homem deixa de apa-
recer assim sem explicar nada...",
lamentava-se o vendedor de
cachorro-quente, Francisco de Sou-
za. "Ainda derrubou a minha feira",
queixava-se mais Francisco, que ti-
nha saído de casa certo de que fatu-
raria com a nova candidatura à
Presidência.

Sílvio chegou em Brasília as
9:00; às 8:30, antes mesmo dos políti-
cos do PMB, chegou Inocêncio de Oli-
veira. "Eu ainda não estou com Sil-
vio", apressou-se em dizer. Inocên-
cio explicou que havia sido convidado
por Marcondes Gadelha para ser um
dos coordenadores da campanha.

"Fiquei inclinado a aceitar e disse a
ele que daria uma resposta depois de
falar com o Sílvio", explicou. Inocên-
cio estava cansado de correr atrás
em vão do candidato do PRN, Fer-
nando Collor de Mello. "Cansei de ser
sacaneado", explodiu Inocêncio.

Assim que o avião chegou, Ino-
cêncio correu na frente dos outros.
De braços abertos, foi em direção a
Sílvio. Com mão espalmada, o áni:
mador esfriou o entusiasmo de Ino-
cêncio. "Ha-hai, esse daí eu não co-
nheço", disse para um assessor entre
sorrisos, cabeça baixa, Inocêncio te-
ve que se apresentar: "Eu sou o Ino-
cêncio de Oliveira".

Em rápida entrevista no aero-
porto, Sílvio Santos teve oportunida-
de de usar novamente a sua frase
preferida nesses seus primeiros dias
de campanha: "Não sei". Pergunta-
do se já tinha uma estratégia para a
campanha, Sílvio disse: "Não enho.
Vamos entrar primeiro na eleição
para definir depois". Faltam apenas
dez dias para as eleições e Sílvio San-
tos ainda acha que "é muito cedo"
para se montar uma estratégia de
campanha para sua candidatura.

Plano de pecúlio foi peça do inquérito
Londrina, PR (AG) — O Aposen-

tec, plano de pecúlio ligado ao grupo
do empresário Sílvio Santos, candidato
à Presidência da República, pelo PMB,
já foi alvo de inquérito policial em Lon-
drina, 45 dias atrás. O delegado do 1»
Distrito, Sebastião Petrucci, informou
ontem que 240 pessoas haviam adqui-
rido o plano e se sentiam lesadas de
acordo com a relação apresentada por
um advogado. Mas "o inquérito acabou
arquivado posteriormente por falta de
vítimas".

Os problemas em Londrina come-
çaram com o fechamento do escrito-
rio de venda do Aposentec, em

setembro. Alguns adquirentes denun-
ciaram que haviam pago o plano du-
rante cinco anos e que esperavam
receber de dois a cinco salários mini-
mos, mas com o fechamento do escri-
tório não sabiam a quem recorrer. A
situação ficou tensa depois que um ex-
vendedor do Aposentec, Petronílio Go-
mes de Carvalho, procurou a impren-
sa para dizer que quem ainda estava
pagando o plano deveria parar porque"era uma fria".

O delegado Sebastião Petrucci foi
procurado pelo advogado Roberto Mo-
rita e instaurou inquérito. Ele chegou

a ouvir 20 pessoas que se diziam lesa-
das pelo grupo Sílvio Santos. Depois de
um contato com a empresa em São
Paulo, disse o delegado, funcionários
do Aposentec estiveram em Londrina
e acertaram caso por caso. "Eles de-
ram duas opções: as pessoas pode-
riam rescindir o contrato com o devido
ressarcimento ou continuar pagando",
explicou Petrucci. Mas, quando o es-
critório do Aposentec reabriu, no dia
19 de setembro, cerca de 80 segurados
ameaçaram depredar o local e a poli-
cia teve de ser chamada. A revolta era
principalmente contra o baixo valor da
aposentadoria oferecida no acordo.

movimento organizado existente
no país em busca de uma melhor
distribuição de renda". A pró-
pria campanha, segundo ele, ex-
trapolou as_ expectativas. "As
pessoas estão se identificando
com as propostas do partido e
com a postura da Frente Brasil
Popular", observou Walter Luis.

Os manifestantes estavam
muito entusiasmados e convida-
ram todos a participar, hoje pela
manhã, do projeto "Pinte o Lu-
Ia", criado especialmente como
uma forma de proporcionar lazer
para as crianças, através de pin-
turas, desenhos artísticos e tam-
bém para os adultos, "em um cli-
ma de muito humor e
descontração".

Chegada
Por achar que Belém foi o

marco na arrancada de sua can-
didatura, o candidato da Frente
Brasil Popular (PT-PSB-PC do
B) volta a capital paraense na
próxima terça-feira. Acompa-
nhado de seu vice, Paulo Bisol,
Lula fará comício na praça do
Relógio. A chegada do candidato
está prevista para as 10 horas.
Haverá concentração no aero-
porto e arrastão de bairros. Após
a chegada, Lula e Bisol seguirão
para a praça da República.

Antes, Luís Inácio Lula da
Silva dará entrevista à impren-
sa. A concentração para a pas-
seata será no Conjunto Arquite-
tônico de Nazaré e na praça da
República (para a militância).
Estudantes secundarista e uni-
versitários, que apoiam a candi-
datura Lula, se concentrarão a
partir das 9 horas no CAN para a
passeata.

Muita chuva no roteiro de Covas
em sua passagem por Minas Gerais

Contagem.MG (AG) — Apesar de "
cinco horas de chuva torrencial e três
de atraso na noite de anteontem, a ar-
rançada do candidato tucano à Presi-
dência da República, Mário Covas em
Minas conseguiu reunir uma multidão
calculada em quatro mil pessoas por
seus organizadores e 1,5 mil, segundo
a PM, nesta cidade. Em seu discurso ,;
de 24 minutos, Covas classificou de "jo- ,;
go safadinho" o lançamento da candi-
datura do empresário Sílvio Santo se
não perdoou o presidente Sarney,
acusando-o de pertencer a um "grupe-
lho que quer levar vantagem em tudo"."O Sarney é um homem que não
saberia o que fazer em quatro anos e
deram-lhe cinco de mandato", dispa-
rou o candidato do PSDB, responsabi-
lizando-o pelo lançamento de Sílvio
Santos para confundir o processo su-
cesório.

Em sua penúltima viagem a Mi-
nas na reta final das eleições, as cri ti-
cas à candidatura Sílvio Santos e ao
presidente Sarney marcaram os dis-
cursos de Covas. Em Pedro Leopoldo,
onde foi forçade a descer do carro por
cerca de 250 pessoas que o aguarda-
vam e diante do apelo dos dirigentes
do PSDB da cidade que diziam que ele
perderia "muito voto" se não desces-
se. Essa foi também a tônica do discur-
so do candidato. Foi em Sete lagoas, no
entanto, que Covas radicalizou nas cri-
ticas e, falando para cerca de 4uú pes-
soas sob forte chuva, disse que a trama
da candidatura do animador foi con-

duzida pelo "grupo que entrou de ca-
rona na Nova República", Sarney à
frente.

No calçadão
Uma grande multidão recebeu on-

tem o candidato Mário Covas, que per-
correu o "calçadão" da rua Nicolau
Maffei, em Presidente Prudente. As
pessoas disputavam espaço ao lado de
Covas, que não pode ser levado a uma
rádio para ser entrevistado. "Ele não
conseguiria chegar até aí", explicava
um repórter da rua ao apresentador do
programa no estúdio da emissora. Dis-
tribuindo cumprimentos e elogiando o
engajamento também das crianças na
eleição o candidato tomou café num
bar de esquina e garantiu que chega-
rá ao segundo turno.

Indagado sobre quem deverá
acompanhá-lo, referiu-se a Collor, Bri-
zola e Lula, creditando a recepção ob-
tida à "confiança que transmite ao
povo". Mário Covas era aguardado des-
de cedo na "calçadão" da rua Tenente
Nicolau Maffei. Chegou por volta de
llh30 e demorou mais de uma hora pa-
ra percorrer apenas quatro quadras.
Cumprimentava pessoas, beijava
crianças e dava autógrafos. À Agência
Estado, disse que o maior prejudica-
do com a candidatura Sílvio Santos "é
o processo democrático". Sobre as pes-
quisa "Gallup" e "Data Folha", afir-
mou que "uma das duas deve estar
errada", e com relação à influência
que o animador exerceria sobre sua

candidatura, limitou-se a pedir ao re-
pórter que olhasse em volta, referindo-
se às pessoas que o acompanhavam
pelo calçadão gritando seu nome, co-
mo a solução para o Brasil.

Simon
O governador gaúcho Pedro Simon

(PMDB) considera importante uma
união dos candidatos de centro-
esquerda, mas negou que esteja par-
ticipando de qualquer articulação nes-
se sentido. Simon assegurou ontem que
não integra o grupo peemedebista que
tenta negociar a retirada da cândida-
tura Ulysses Guimarães do PMDB, em
favor do candidato Mário Covas, do
PSDB.

Ele afirmou que nem mesmo dis-
põe de muitas informações sobre es-
sa articulação. Disse que inclusive
continua trabalhando intensamente na
campanha de Ulysses e, como exem-
pio, citou sua participação no comício
em favor da candidatura peemedebis-
ta marcado para ontem à noite no mu-
nicípio gaúcho de Santo Ângelo.

Mas admitiu que acha importan-
te uma união das candidaturas de
centro-esquerda. Simon acrescentou
que vê dificuldade para sua viabiliza-
ção hoje, devido ao que classificou de
radicalização dessas candidaturas.
Conforme Simon, são candidatos que
lutaram muito para ser indicados por
seus partidos. For isso, acha bastante
dificil a retirada de qualquer um da
disputa presidencial.

Mobilização para
receber Ulysses
Campo Grande (AG) — O deputa-

do Ulysses Guimarães será recebido
hoje em Dourados, por pelo menos 30
mil pessoas conforme prometeu ontem
o maior articulador da campanha ido
candidato no Mato Grosso do Sul, o go-
vernador Marcelo Miranda. Para tan-
to, vai colocar em ação toda a máquina
administrativa do Estado, como, por
exemplo, dois aviões, 300 automóveis,
além de incluir na programação do dia
inaugurações de obras públicas, entre
as quais ligações de água em 12 mil ha-
bitações da periferia de Dourados, ci-
dade considerada o maior colégio
eleitoral de Mato Grosso do Sul.

O governador mobilizou também
36 Prefeituras da região que alugaram
ônibus para transporte da população.
Em Dourados, os ônibus urbanos es-
tarão circulando com passagem livre
para os usuários das 8 às 14 horas, bem
como a maioria dos 300 táxis que já fo
ram reservados pelo articulador da vi
sita de Ulysses, ou seja, o senador
Wilson Barbosa Martins e o deputado
federal Ivo Cerzosimo. Essa é a pri
meira vez que o governador Marcek
Miranda estará em um palanque jun
to com Ulysses, na campanha pan
presidente da República. Esse fato fo
considerado histórico por Miranda,
que vem investindo maciçamente em
anúncios no rádio e na TV, para pro-
gramar o nome do presidenciável
Ulysses Guimarães.

Deputados começam
a apoiar Lula

São Paulo, (AG) — O último comi-
cio do candidato à Presidência da Re-
pública Luís Inácio Lula da Silva (PT),
realizado na noite de anteontem em
São Bernardo do Campo, já mostrou ds
primeiros "frutos" colhidos pelo líder-
do PT no Congresso, deputado Plínio
de Arruda Sampaio, principal respoa-
sável pela ampliação da Frente Bra-
sil Popular. Da área parlamentar,
estavam os deputados Darci Passos,
SC. e Luís Humberto, que foi secreta-
rio de Estado no governo de Valdir Pi-
res, na Bahia, ambos do PMDB. O
jurista fez um discurso em praça pi-
blica, defendendo a candidatura de L i-.
Ia. Entre as lideranças sindicais,
misturavam-se ainda a presença de ai-
guns empresários, como o presidente
da Cebracan (Câmara das Empresas
Brasileiras de Capital Nacional), Luiz
Otávio Simões Atnayde, e o presideh-
te da Assibal (Associação das Indús-
trias de Produtos para Laboratórioa),
Pedro Alejandro Ynterian.

No mesmo palanque, notou-se
também uma ausência: a da prefeita
Luiza Erundina, que pela primeira Vez
nião niàrcóu presença'èmlÜ_impòr-
tanté comício de Lula em Sãó Paulo.
A ausência de Erundina estava senão
vista como um refelxo das divergen-
cias internas no partido. A direção do
PT discordou da forma como Erundi-
na aceitou a exoneração de Luís
Eduardo Greenhalgh da Secretaria de
Negócios Extraordinários. Na ocasião,
a prefeita alegou quebra de confiança.

Renúncia no
PMB da Bahia

O presidente da Executiva Esta-
dual do PMB na Bahia, Adalberto Lo-
pes, decidiu desligar-se do partido em
razão da "manobra palaciana" que, se-
gundo ele, teria resultado na cândida-
tura do empresário Sílvio Santos O
posicionamento de Lopes foi oficializa-
do através de uma carta de renúncia
enviada ao presidente do partido, Ar-
mando Corrêa.

Adalberto Lopes acredita que mi-
lhares de filiados ainda irão se de$li-
gar do partido nos próximos dias,
"manifestando seu repúdio à medida
populista e casuística da direção na-
cional do PMB". O movimento da (ni-
litância contra a candidatura Síljvio
Santos, na opinião dele, irá liquide r o
PMB. "Será para sempre um part ido
de aluguel".

Estratégia para
matar coelhos
Rio (AE) — A estratégia do ( an-

didato do PDT à presidência da R< pú-
blica, Leonel Brizola, para combater
a candidatura da última hora do ini-
mador de TV Sílvio Santos, vai seguir
o ditado popular que fala em mijítar
dois coelhos com uma só cajadada:
Brizola não só atacará Sílvio Sar tos,
como tentará mostrar que a cândida-
tura do criador do Baú da Felicic ade
tem a mesma origem que a do ca ndi-
dato Fernando Collor de Mello do
PRN. Ou seja, ambas foram gesb das
dentro de empresas de concessã > do
serviço público, por interesse de qi lem
pretende a continuidade do atual sis-
tema político, conforme afirman as-
sessores de Brizola.

Esta foi uma das principais dis-
cussões da assessoria de Leonel Bri-
zola no dia de ontem, quando o
candidato se preparava para o debate
que a TV Bandeirante realizará jhojeà noite. Para o jornalista Fernando
Brito, por exemplo, o lançament 3 da
candidatura Sílvio Santos foi "urr ins-
trumento para estabelecer a c< nfu-
são". Segundo ele, "o objetivo foi re irar
da população as referências sot re o
desempenho de cada candidato e favo-
recer fraudes. A desarrumação do ce-
nário eleitoral, na opinião deste
assessor de Brizola, pretendeu tam-
bém "nublar certas tendências ir con-
testáveis nas pesquisas, como a q ioda
de Collor".

Leonel Brizola passou a manrçã de
ontem no seu apartamento em Copa-
ca bana, gravando os programas finais
do horário eleitoral é preparando-se
para o debate de hoje. Ele embarcará
para São Paulo às 18 horas, rumo aos
estúdios da TV Bandeirantes.
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Andréa, Tbp Model,
empolgou no Iate Clube
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A boate "Con-
vés" do Iate Clube
do Pará esteve mui-
to movimentada
sábado último. É
que ali se realizava
jantar festivo, ten-
do como destaque a
escolha da Top Mo-
dei paraense que
juntamente com o
jovem Alessandro
Bebiano "Garota
Ellus" do Rio de
Janeiro será a capa
da nova revista
Know How n° 20,
produção e direção
de Mello Produções
e apoio da FM Li-
beral. A grande
vencedora foi a be-
Ia "tigresa" Andréa
Batista, detentora
de vários títulos de
beleza. Está bem
entregue o título,
Andréa tem méri-
tos. (Foto de Rober-
to Silva)
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Noite da Lambada dia 24
na Assembléia Paraense

Os associados da Assembléia Pa-
raense, por iniciativa louvável de sua
diretoria, à frente o presidente Ra-
phael Levy, programou para o próxi-
mo dia 24, a esperada "Noite da
Lambada" sob o comando do cantor
revelação Beto Barbosa, que está em-
polgando o Brasil todo, com suas em-
polgantes músicas de lambada. O

baile da AP será realizado no amplo
e confortável salão de festas da sede
social da av. Almirante Barroso.

E grande a procura de camaro-
tes e mesas, todos desejosos em assi-
tir o ritmo quente do momento. Vai
ser uma grande pedida. Beto Barbo-
sa já selecionou as melhores músicas
de seu repertório.

Domingo, dia 12, as mais
belas do verão do Teleclube

A valorosa agremiação dos fun-
cionários da Telepará, no próximo do-
rn^ngo,: dia 12, em meio aatraefltè""
rmanhã festiva de belèzá;è:tâodkfi/àfi
borda da piscina.., d^sef-},^ social- 
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campestre, estará apresentando aos
seus associados as Mais Belas do ve-
rão deste ano. Várias atrações mar-
carão o acontecimento, destacando-se
o desfile de moda das conceituadas
Lojas Capri, com um grupo de exce-
lentes manequins mostrando na pas-

sarela o que há de melhor na moda
brasileira atual para o verão.

''¦'" 'Na ocasião, a diretoria do elegan-
te clube1 apresentará as bonitas ','Miss
Verão" e a Garota Verão Teleclube e
também homenageará um grupo de
jovens que brilhou no veraneio de ju-
lho nos principais balneários, inclusi-
ve conquistando títulos de beleza. Vai
ser uma grande pedida para os asso-
ciados do Teleclube, domingo
próximo.

40 anos de formatura
Os bacharéis da Turma "Rui Bar-

bosa" da antiga Faculdade de Direi-
to do Pará comemoram hoje o
quadragésimo ano de sua colação de
grau, pelo que mandam celebrar mis-
sa em Ação de Graças na Basílica de
Nazaré e realizam almoço de confra-
ternização com seus familiares no Be-
lém Hilton.

Seus integrantes, que se projeta-
ram nos meios jurídicos, especial-
mente na advocacia e no desempenho
de elevadas funções administrativas

e políticas nos planos federal, esta-
dual e municipal, como no jornalismo
e magistério paraense, são Alice An-
tunes, Ajax D'01iveira, Benedito Cel-
so Pádua Costa, Paulo César de
Oliveira, José Alberto Couto Rocha,
Osvaldo Melo, Pedro Bentes Pinheiro
e Antônio Sizudo. Da turma também
faziam parte e já faleceram Atêmis
Leite da Silva, Júlio Lira Neiva, Cé-
lia Segtovich, Rudá Frade Palmeira,
Alberto Barbosa Bordalo e Antônio
Perez Vaneta.

Noite milionária do Lions

V

O Lions Clube de Belém — Batis-
ta Campos, em prosseguimento às
promoções beneficentes que realiza,
programou para o próximo dia 23 a 8a
Noite Milionária, com muitas atra-
ções surpresas e prêmios tentado-
res. A promoção leonística terá como

local o Lapinha, com início às 20 ho-
ras. A coordenação é das dedicadas
domadoras Amélia Uchôa e Dora
Martins. É grande a procura de in-
gressos, todos desejando colaborar
com a 8» Noite Milionária.

Casamentos e recepções
Na Basílica de Nazaré, às vinte

horas do próximo dia dezoito deste
mês, a cerimônia do casamento da
bonita Cristina Rego do Amaral, fi-
lha do casal Ludovico Ferreira do
Amaral e Zelinda Rego do Amaral,
com o jovem Célio Cláudio Jacob
Lobato, filho de Célio Cláudio de
Queiroz Lobato e Maria Dyrce Jacob
Lobato.

Após o ato religioso os noivos
recepcionarão os convidados na
boate da Assembléia Paraense, na
Av. Presidente Vargas.*****

Ma Basílica de Nazaré, às dezoito e
trinta horas do próximo dia vinte e cin-
co, realiza-se o nupcial dos jovens Benil-
ce Pereira de Moraes, filho de Manoel da
Silva Moraes e Generosa Pereira Moraes,
e Eduardo Pinheiro de Mello, filho de Ar-
temidoro Cabral de Mello e Maria Hele-
na Pinheiro de Mello.

Os noivos recepcionarão os convi-
dados no Salão Tarrace Paroquial.*****

Na Catedral Metropolitana de
Belém, às vinte horas do vindouro
dia dois de dezembro, estarão subin-
do ao altar para a cerimônia de ca-
samento a bonita Melina Xerfan
Haber e Marcelo Corrêa Affonso, ela
filha do casal Michel Homci Haber e
Elza Xerfan Haber, e ele, filho do ca-
sal Carlos Laércio Soares Affonso e
Denise Corrêa Affonso.

A recepção aos convidados se-

rá nos salões do Belém Hilton.*****
Ma Catedral Metropolitana de Be-

lém, no vindouro dia 7 de dezembro, às
vinte horas, realiza-se o casamento da
bonita Isabella Alimonda Chermont, fi-
lha de Carlos Alberto de Lima Chermont
e Jeannette Alimonda Chermont, e Ro-
gélio Santana Fernandez, filho de Rogé-
lio Fernandez Filho e leda Santana
Fernandez.

Após a cerimônia religiosa, os noi-
vos recepcionarão os convidados nos sa-
lões do Belém Hilton.*****

No dia 9 de dezembro vindouro,
às 19h30, na igreja do Rosário da
Campina, realiza-se a cerimônia do
casamento da bonita Graça Bitten-
court, filha do casal Cláudio Palha
Bittencourt e Maria da Graça Bitten-
court, e Orley Campagnolo, filho de
Avelino Campagnolo e Inez Luiza
Campagnolo.

Após o ato religioso, Graça e Or-
ley recepcionarão seus convidados
na residência dos pais da noiva.***** .

Na Basílica de Nazaré, às vinte ho-
ras do dia vinte e dois de dezembro, es-
tarão subindo ao altar para a cerimônia
do casamento a bonita Giselle Massoud
Salame, filha do casal Elias e Lody Mas-
soud Salame, e Ademir Garcia Mello, fi-
lho de Heitor Mello e Lucy Garcia Mello.
A recepção aos convidados será no Sa-
lão Paroquial da Basílica.

Sedes

O casal Antônio Maria e Maria Josó Fidalgo com os filhos Mário Ral-
mundo Fidalgo e Oneldo Bastos. (Foto de Mário Barbosa)

Os Fidalgo reunidos
O empresário Antônio Maria da Silva Fidalgo, figura es-

timada nos meios empresariais, desportivos e sociais da ter-
ra, comemorou ontem o seu natalício como ele gosta: cercado
do carinho da esposa Maria José, dos filhos, netos e bisnetos
queridos, com um jantar prive, no restaurante "0 Outro", onde
tudo funciona com perfeição. (Fotos de Mário Barbosa), j

"<ABk

Maria José e Antônio; Maria Fidalgo com'os netos e bisnetos.

¦-. dos-clubes
As sedes campestres dos

principais clubes de Belém se-
rão ponto de referência, neste
domingo, do respectiva quadro
social,, uns na prática de seu
esporte preferido, outros bron-
zeando o corpo à borda da pis-
cina, e outros mais, no agra-
dável. "papo" molhado e to-

mando conhecimento'das últi-
mas. E assim vai ser, logo
mais,, a partir das 10:00 horas,
na Assembléia Paraense, Iate
Clube, Pará Çlubè, AABB, Cfii-
be dos Oficiais da Polícia Mir
litar do Pará, Circulo Militar,
Tênis Clube, Grêmio Portu-
guês, Remo, Tuna, Paysandú,
AABB, Caixaparah, Tênis Clu-
be, Teleclube,' Asdecelpa,
AAAM, Clube dos Oficiais da
Aeronáutica, Clube dos Advo-

• gados, Grêmio Azul e Branco,
Clube Monte Líbano, Associa-
ção dos Servidores da Assem-
bléia Legislativa do Estado,
Bancrévea Clube, Clube Naval,
Asbep e outros mais; sendo
que em todos eles a presença
bonita de "tigresas", usando

.vistosos maios e biquínis, com
os associados recebidos com
as atenções das diretorias dos

clubes.

Despedida de
solteira de Giselle

A médica Giselle Massoud Salame,
filha do casal Elias Salame e Lody
Massoud Salame, que no dia 22 de de-
zembro estará casando com o jovem
médico Ademir Garcia Mello, vai rece-
ber duas carinhosas despedidas de
solteira.

No Rio de Janeiro, onde está reali-
zando curso de especialização em Ra-
diologia, será homenageada no "flat"
de seus tios Henriette e Fouad Ragi, na
Av. Atlântica, no próximo dia 11, ao f i-' nal da tarde, com concorrido "chá-de-

panela". E ninguém desconhece que
Fouad e Henriette sabem com catego-
ria receber os seus convidados.

*****
Em Belém, no dia 16 de dezembro,

o "chá-de-cozinha" de Giselle será na
residência de seus tios Roberto e Yo-
land Massoud, com o buffet e cargo da
Marriage, da expert Marilza Gomes.
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Solange Regina,
15 anos

A encantadora "moranguinho"
Solange Regina, filha querida do ca- ¦
sal engenheiro Gelson e Cely Silva,
completando hoje 15 anos. O even-
to será comemorado com missa em
Ação de Graças, ãs 19hOO na cape-
Ia do Colégio Nazaré, seguida de
elegante recepção dançante no re-
qulntado salão do Mlako, com a pre-
sença do fã-clube da bonita
aniversariante.

Acontecendo
Na Galeria Ãngelus (Teatro da

Paz) de 7 a 19 deste mês, o inteligente
fotógrafo Dirceu Fomengo estará rea-
lizando sua exposição fotográfica.
Denomina-se "Sensibilidade — Nature-
za e Beleza".

.x.x.x.x.x.
O presidente da Empresa Brasilei-

ra de Correios e Telégrafos, economis-
ta Joel Marciano Raubert, convida o
colunista para a solenidade alusiva à
inauguração da "Rede Postal Fluvial"
às 17h30 de amanhã no Iate Clube do
Pará.

.x.x.x.x.x.
No próximo dia 11, na boate da Tu-

na Luso Brasileira, a diretoria da ele-
gante agremiação em conjunto com o
colunista Japhet Bastos estarão pro-movendo noite festiva, cujo destaque
maior será a escolha da "Garota Sen-
sação da Tuna". A festa será animada
pelo excelente conjunto de Vidinho e
sua Banda.

Focalizando
MINICIRCUITO FÓRMULA

i — Armado no canteiro central
da Av. Almirante Tamandaré,
com instalações confortáveis, es-
tá sendo ponto de atração da ga-
rotada de Belém, diariamente, no
horário das 9 horas prosseguindo
até à noite. Ontem a movimenta-
ção foi grande, os "tigrinhos" lo-,
tando a pista de corrida em
companhia dos pais. É válido co-
nhecer o Minicircuito Fórmula 1,
onde tudo funciona com perfeição
e segurança.

As conceituadas médicas
dras. Irene Coelho.de Souza e Ve-
ra Tatiana Coelho de Souza já se
encontram em Blumenau partici-
pando do Congresso Nacional dè
Cirurgia Plástica. A dra. Irene
estará presidirido a mesa: Piás-
tica Mamaria.

Neste domingo, a paróquia
de Santa Cruz realizará mais um
Festival de Sorvete, tendo como
local a Fundação Pestalozzi.

Várias atrações marcarão a
promoção beneficente.

Festas mirins
O simpático casal Celso e Bia

Rech, ele o benquisto diretor su-
perintendente da Paradiesel, es-
tá comemorando hoje os dois
aninheis da filha querida, a encan-
tadora ternurinha Thayanna. A
turminha amiga prometeu com-
parecer e cantar para alegria de
Thayanna, os parabéns, em redor
de uma mesa com muitos doces
e gelados. Parabéns Thayanna.

.x.x.x.x.
Completando hoje cinco ani-

nhos o "jasrhinzinho" Márcia Ca-
tarina Lina de Souza filha do
casal Carlos e Márcia Souza. O"rebu" na residência dos pais de
Márcia promete ser muito
animado.
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A "tigresa"
Tânia Braga,

presença bonita
na sede campestre

do Pará Clube
nos fins de semana.

(Foto de
Reinaldo
Silva Jr.)
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Várias
Sem comemoração, ontem, o nat de José

Pingarilho. • * * Diomar e Arlindo Pereira da Sil-
va vieram do Rio e Cristina (está se/ormando em Ar-
quitetura) noivou. • • • Os amigos já estão se
organizando para os festejos em torno do nat de
Elaine Seawright, secretária da Gerência da
Vasp. *•• No "Requinte", a posse de Celita Gui-
marães na Aben. * * • O homem da Paratur, Ãl-
varo Negrão, puxava ontem todo ó "trade" no
almoço do Parque dos Igarapés. Milton e Roberto
Pinheiro os anfitriões. • • • Valmir Zanuttí, o n-°
1 da Nestlé na pista, terá Wilber Marques Antunes e-
Moacir Macedo, dirigentes daquela empresa, no jan-
tar que a Associação dos Supermercados oferecerá
à Nestlé, como "Fornecedor do Ano-89". Será dia 23
no Hilton. • • * Eivor e Alfred Schonberger já es-
tão mandando convites para as homenagens em
torno de Santa Luzia, promoção anual do casal,
quando reúnem amigos. • • * Faz Belém Bene-
dito Fernandes, que tem banca de advogado em San-
tarem. * • • "AI maré" o "week-end" de Hermínio
Calvinho. * * • Marlene e José Fernando Prado Pe-
reira recebem "ai fiume" para caranguejo "a toc-too".

. Tradições e costumes ,
O simpático casal- empresário A(frcd e Eivor Schomberger,

mais uma vez, abre os salões de sua bela residência em Tapanã
(Icoaraci) para a realização da tradicional festa dc Santa Lúcia
que todos os anos marca sucesso absoluto, prestigiada p. 

'ó mtin-
do colunável de Belém. O acontecimento do casal Schomberger se-
rá realizado no próximo dia 24, às 21 horas. A festa de Santa Lúcia
é uma ratificação que o tempo passa mas tradições e costumes
permanecem.

A bonita e inteligente Alessan-
dia Dias Borsero, filha do casal Ge-
raldo Borsero e Wanda Borsero,
completando hoje 15 anos, para

alegria do fã-clube jovem. O
evento serã comemorado com
jantar intimo, na residência dos
pais. (Foto de-Reinaldo Silva Jr.);
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Caixa
aumenta

. recursos
humanos

' A Caixa Econômi-
ca Federal — Superin-
tendência Regional do
Pará, através do Nú-
cleo de Desenvolvi-
mento de Recursos
Humanos, está pro-
movendo curso de in-
tegração para os em-
pregados concursados
e recentemente ad-' mitidos."

São 104 novos fun-
cionários que irão re-. •
forçar o pessoal das
agências da CEF, em'
Belém e no interior,
elevando o nível de
atendimento aos clieh-
tes.

, Aliás, à Caixa es-
tá ampliando sua rede
de agências na capi-
tal, havendo a Direto-
ria aprovado nove
Unidades, -das quais
quatro deverão ser
implantadas ainda
neste ano.
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Para onde irá
a Voyager II?
Após doze anos de viagem espacial, a sonda

norte-americana Voyager II passou por Netuno em
setembro último e agora se encaminha rumo ao des-
conhecido. A bordo, leva uma gravação que fala da
Terra, inclusive com imagens, sons e livros de nosso

planeta.
Mas muita gente se assusta com a carga da Voya-

ger, porque levou ao espaço infindo uma correta iden-
tificação da Terra, de seus habitantes, costumes etc, o

que nos delataria frente aos seres extraterrestre que
aqui poderiam vir para nos conquistar.

Mas quem pensa assim não tem a menor idéia do
tamanho ao universo e das possibilidades de que o Vo-
yager II venha a ser encontrado por alguém.

Mas esta questão persiste. Aonde irá agora o Vo-
yager? A que mundos chegará, já que viaja cada vez
menos sob a influência da força gravitacional do Sol
ou dos pequeninos efeitos dos campos gravitacionais
das diversas estrelas?

Nós pudemos tomar todos esses cálculos e fazer
um exercício nada fantasioso do caminho a ser segui-'
do pela sonda americana. Senão vejamos:

•Conhecemos todas as estrelas próximas de nós e
podemos começar afirmando que a Voyager não se
chocará contra nenhuma delas. Poderiam haver cor-
pos obscuros que não conhecemos, algum planeta er-
rante ou um asteroide que poderia chocar-se contra a
sonda terrestre, mas as possibilidades nesse sentido são
tão baixas que nem vale a pena pensar nelas.

O Sol, como todos sabem, emite o chamado "ven-

to solar". Trata-se de um aonda de partículas carre-
gadas de energia que avança em todas as direções e
se afina à meida em que se afasta do astro Rei, até
desparecer no espaço interestelar. Pois a Voyager II só
passaria ao alcance desse feixe de partículas solares
no ano 2012.

No ano 8571 (quase seis mil anos adiante), a Vo-
yager II estará a 0.42 ano luz do Sol. São cerca de
4 bilhões de kilômetros. A estrela mais próxima de nós,
está dez vezes mais longínqua do que isso. Nesse pon-
to, a Voyager estará o mais próximo possível da estre-
Ia Barnard, a 5.9 anos luz de nós (54 bilhões de Kms)
na atualidade. A sonda Voyager estaria, então, a so-
mente 4.03 anos luz dela (38.4 bilhões de Kms). As-
sim, depois de tê-la "raspado", se se deseja exagerar,
seguiria em frente.

No ano20.319 a Voyager II estará a um ano luz
do Sol (9.44 bilhões de Kms) e atingirá em seu ponto

Ecologi

mais aproximado a estrela que nos ó mais próxima,
cujo nome ó característico: a Próxima Centauro, que
dista 4.3 anos luz ou 40 bilhões de Kms da Terra. Mas
a Voyager II não se dirige a ela. Move-se para um la-
do da Pfoxima e passará por ela a um ponto mais
curto do 3.21 anos luz de distância, ou seja 30.4 bi-
Ihões de Kms.

Mas só 310 anos mais adiante, a Voyager II esta-
rá em seu ponto mais próximo de Alfa Centauro, uma
estrela dupla e vizinha da Pfoxima Centauro, que
fica a 3.4/ anos luz (32 bilhões de Kms).

É importante compreender que durante todo esse
tempo, a Voyager II ainda estará dentro do sistema so-
lar, tão próxima do Sol que poderá descrever uma es-
piral em resposta à sua força de gravidade. Mas ainda
que esteja mais além do planeta mais distante que co-
nhecemos, Plutão, a Voyager II toparia com alguns cem
bilhões dè corpos celestes congelados — os cometas.
Estes, são conhecidos como a nuvem de Oort, nome
do cientista que a desenvolveu como teoria.

A Voyager II, então, ingressaria na nuvem de Oort
lá pelo ano 26.262. Continuará dentro dela por mais
alguns 2.400 anos. Pode parecer ao leitor que, via-
jando no meio de uma nuvem com tantos objetos con-
gelados, a Voyager se chocaria com algum deles e
seria destruída. Mas não será assim. O volume da nu-
vem de Oort é tão grande que ainda que possuindo
cem bilhões de corpos, nenhum deles está a menos de
20 Kms do outro. As probabilidades de que o Voya-
ger II se choque com algum deles são virtualmente nu-
Ias. Lá pelo ano 28.635, a Voyager abandonaria a
nuvem de Oort e estaria, finalmente no espaço inte-
restelar.

Após um milhão de anos de viagem, a Voyager
estaria a 50 anos luz do Sol e a estrela mais próxima
que teria visitado seria ainda o seu "encontro" com
a Próxima Centauro. Em um milhão de anos, não esta-
ria mais próxima do que 30 bilhões de Kms de nenhu-
ma outra estrela. As probabilidades de que alguma
criatura extraterrestre tropeçasse nesse minúsculo e si-
lencioso objeto nas profundidades do espaço interes-
telar, são absolutamente inexistentes. Não há o que se
temer, portanto, quanto a alguém encontrar a Voyager.

Mas se isso é tão improvável, porque então anda-
mos entupindo o corpo da Voyager com tantos reca-
dos e imagens da Terra?

A pergunta é interessante, mas a ela respondemos
dizendo que um milhão de anos é pouco tempo na his-
tória do universo. Ele já viveu 15 mil vezes mais a esse
período e seguramente continuará existindo. Algum
dia, de alguma forma, sem dúvida muito depois de que
tenhamos desaparecido (sim, porque a humanidade
não irá sobreviver mais por um milhão de anos, segun-
do crêem todos os cientistas alguém poderia
encontrá-la.

Mas o leitor diria: e quem interessa saber que exis-
timos se já não mais existíssemos? Pense beml Será que
queremos desaparecer do Universo sem deixar qual-
quer rastro? Seguramente gostaríamos que outra for-
ma de inteligência qualquer, seja alguma existente ou
alguma que venha a se formar no Universo, saiba que
estivemos aqui e o que conseguimos realizar. Faríamos
parte, sem dúvida, da história do Universo, certo?
(c) 1989 — Los Angeles Times Syndicate.

que é? (XIX)
Carlos Pinto de Almeida
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Embora empolgado no estudo das "BAC-
TÉRIAS DO FUTURO", muito importantes pa-
ra o futuro da agropecuária, interrompo o
assunto e volto ao velho tema: o mercúrio nos
garimpos, a malária e as outras patologias tro-
picais que agridem o nosso habitante do inte-
rior, inclusive os garimpeiros, corajosamente
mergulhados na selva e nos seus perigos, em
busca do brilho enganoso do metal amarelo que
faz a sua fortuna e ceifa as suas vidas com a
mesma facilidade e rapidez.

Há vários anos venho pesquisando e bus-
cando as respostas para todos esses problemas,
ainda no tempo em que diziam ser loucura ir
para o interior, anônimo e sob a capa do exer-
cício da clínica médica, para realizar os exa-
mes e as buscas necessárias para detectar as
origens e as causas do que agora todos já sa-
bem: que no futuro um grande desastre ecoló-
gico pode, acontecer, se não se executar uma
ação séria e dinâmica, honesta e direcionada
transparentemente para os moradores das zo-
nas afetadas pela poluição mercurial, estrutu-
rando em seguida medidas objetivas — para
diminuir as maléficas causas dessa agressão
ecológica, exercida por longos anos em milha-
res de lugares nessa nossa imensa Amazônia
e no resto do país.

Entre o tempo que iniciei minhas pesqui-
sas e comecei a divulgá-las neste jornal e os
dias atuais, "muita água correu por baixo da
ponte", e as entidades do ramo, outros pesqui-
sadores, as autoridades do governo, etc, etc; fo-
ram acordando lentamente para a terrível
realidade dos dias de agora, e mais ainda, pa-
ra o que nos aguarda no futuro; realizando co-
mo realizam, intermináveis e cansativas
reuniões, simpósios, jornadas, congressos e ou-
tros "convescotes" do mesmo tipo para tratar
do assunto e esquematizar medidas há muito
tempo estruturadas e simples, quer dizer: que-rendo "colocar de pé o Ovo de Colombo", que já
está nessa posição desde 1492.

Ainda recentemente realizaram-se reu-
niões no Amapá, no Acre, aqui em Belém e em
outros lugares mais, e as conhecidas "carpidei-
ras ecológicas" sempre do tipo da galinha do
caldo Maggi que gosta muito de aparecer, esti-
veram presentes para a costumeira atuação es-
petacular, para os gestos dramáticos de
sempre, embora isso não leve a nada, a não ser
colocar suas "caratonhas" na evidência dese-
jada com o "vedetismo" pretendido.Feito esse reparo, volto ao assunto mercú-
rio, às patologias tropicais e ao futuro que te-
remos que enfrentar.

Todos os dias a imprensa em geral noticia
fatos nada agradáveis sobre isso. O uso do mer-
cúrio nos garimpos, a poluição e a intoxicação
que ele causa e as funestas conseqüências pa-ra o ser humano, a médio e a longo prazo, são
a terrível realidade e não são possíveis de ser
corrigidas e nem aj menos minoradas a "toque
de caixa", por esse governo que está terminan-
do, melancólico, obscuro e sem objetivos práti-cos para o país.As patologias tropicais, principalmente a
malária, a febre-amarela silvestre, a hansenia-
se, a lheismaniose, as hepatites, as arboviroses,
as parasitoses intestinais, a desnutrição, a fo-
me, a miséria e o alto índice de mortalidade in-
fantil, são outros fatos terríveis, pungentes,dolorosos e angustiantes, pendentes de solução
há tantos anos. Os meus cabelos já encanece-
ram e ainda não pude vislumbrar uma solução
honesta apontada pelos encarregados de solu-
cionar esses problemas. Entra governo e sai go-

verno e nada é feito, tudo não passando de"promessa de palanque", logo esquecida após
a posse do vitorioso.

Vamos aguardar e cobrar do eleito no dia
15 de novembro as soluções desses e dos demais
angustiantes problemas brasileiros, embora os
mais badalados, a dívida externa, a dívida in-
terna, a inflação e a nossa estabilidade econô-
mica e social, também precisem ser
solucionados para a felicidade de todos nós.

Tenho acompanhado atentamente todas as
atuais ações dirigidas e destinadas a solucio-
nar esses problemas, e só tenho encontrado de-
clarações chorosas de falta de recursos,
desculpas e desestímulo, além da realização
constante das famosas reuniões para estudos,
para as quais sempre se arranja uma "verbi-
nha" a ser gasta no evento e nos passeios daí
decorrentes.

Entretanto, agora deparei com uma peque-na e despretenciosa notícia vinda de Santarém,
onde um colega de profissão médica, atual Se-
cretário de Saúde do município, resolveu par-tir para uma medida realmente prática e quechega diretamente ao objeto de toda a "baru-
lheira ecológica". O colega de Santarém resol-
veu reunir-se, não com os falsos cientistas ou
com as "carpideiras ecológicas" para mais um
de seus "shows", mas sim com os queimadoresde ouro, com os garimpeiros, com os donos de
garimpo daquela região, enfim, com os queusam o mercúrio e com ele, no seu desconheci-
mento, poluem o meio ambiente e se envene-
nam, envenenando também as demais pessoas
que vivem ao seu redor.

Essa é a medida prática, essa é a direção
certa, isso é ir à fonte da poluição e ao polui-
dor e ensiná-lo, conscientizá-lo e estimulá-lo a
não mais poluir, a proteger-se e a proteger os
outros e a região em que vive. Se todos os queestão perto dos garimpos agissem como o co-
lega de Santarém, nessa sua iniciativa pionei-
ra e numa grande cadeia de boa vontade, já
estaríamos mais a frente no combate a essas
e outras desgraças que nos assolam.

Não tive conhecimento dos resultados des-
sa primeira ação prática para solucionar essa
questão, também não tenho o prazer de conhe-
cer o colega santareno, mas daqui lhe envio a
minha solidariedade por sua ação pioneira e fi-
co à sua disposição para ajudá-lo nessa cami-
nhada, que vai ser dura e cheia de obstáculos,
mas que ao final terá uma inefável e preciosarecompensa: servir Santarém, servir a Ama-
zônia, servir ao Brasil e ao seu povo, buscando
a melhoria da saúde de todos nós.

Se as entidades oficiais ligadas a saúde pú-blica, como a Sucam, etc, fizessem menos gre-
ves e buscassem as reais soluções para as
patologias que combatem apenas de rotina,
sem criatividade e por obrigação, empurran-
do por assim dizer "com a barriga", também
estaríamos muito a frente no combate a essas
doenças, principalmente a malária. Em outra
oportunidade tratarei mais desse assunto. Até
a próxima.

GERIATRIA — IDOSOS
Para meus clientes e amigos idosos, por fal-

ta de espaço, apenas um conselho: evitem a au-
tomedicação, para atender a qualquer queixaclínica existe o geriatra, médico especializado
em tratar pessoas idosas. Não busquem conse-
lhos com atendentes de farmácia, pois é peri-
goso, já que essas pessoas não estão
qualificadas para exercer a medicina. Cônsul-
te seu médico sempre que necessário.

Reserva biológica do Trombetas
e o atual zoneamento ecológico

A exclusão dos antigos habitantes da Amazônia
0 recente debate em torno da questão

ambiental na Amazônica torna-se mais ri-
co à medida que se traz a público certos as-
pectos das medidas de proteção das flores-
tas e do meio natural amazônico. Percebe-
se a manutenção do cientif icismo positivis-
ta que, compartimentalizando a realidade,
encara a ecologia como algo afeito ás ciên-
cias naturais, descartando as possibilidades
de uma relação homem-natureza não pre-
datória. Isso resulta do fato de estar essa
ciência atrelada às relações de produção
dominantes, em que os recursos naturais
são encarados tão somente como meios, ins-
trumentos utilizados pelo homem no proces-
so de geração de valores de troca, merca-
dorias.

A preocupação atual com a ecologia, no
entanto, exige a reflexão sobre outras for-
mas de produção, assim como sobre a ina-
dequação dos paradigmas científicos domi-
nantes para dar conta dessa realidade. Não
pretendo dar conta aqui dessa questão. Gos-
taria apenas de chamar a atenção para a
maneira como essa percepção do mundo
vem embasando a criação de reservas de
proteção ambiental pelo Estado da Amazô-
nica, determinando formas que não condi-
zem com o contexto local. A visão domi-
nante na tecnoburocracia estatal dos recur-
sos naturais como objeto de estudo afeito às
ciências naturais dissocia os aspectos so-
ciajs dessa realidade. Decorrem daí não so-
mente os conceitos institucionais de reser-
vas de proteção ambiental — tão somente
unidades de conservação — como também
os seus desdobramentos práticos. A crisção
de tais reservas decorre de estudos técnicos
das ciências naturais (engenharia florestal,
biologia, geologia, etc). Normalmente, so-
mente após efetivada a escolha das áreas
e do tipo de reserva a ser adotada porcede-
se ao que é entendido como levantamento
sócio-econômico — dados sobre a situação
fundiária e da população que habita o local
(quantidade, o que produzem, área ocupa-
da etc). Ou seja, isto que é considerado uma
pesquisa tem caráter secundário e, pratica-
mente, entra como subsídio, após elabora-
das as propostas ou projetos.

Com base nessa metodologia foi criada
a reserva biológica no Trombetas (RBT),
como 385.000 ha, no município de Oriximiná-
Pa (Decreto84.01812, de21.09.79), obedecen-
do a estudos realizados pelo DN-IBDF em
1977. Utilizando a concepção de reserva bio-
lógica — como se frisou, entendida apenas
como unidade de conservação — associada
à idéia de vazio amazônico, segundo a qual
os antigos habitantes não são gentes, não
existem, ela determinou a expulsão de cer-
ca de 200 famílias de camponeses da área.
Para a maioria destas restaram as alterna-
tivas de seguirem para a cidade de Orixi-
mina à procura de trabalhos diferentes de
suas habilidades ou assalariarem-se no Pro-
jeto Trombetas. Para uns poucos, foi possí-
vel se instalar junto a conhecidos ou paren-
tes do outro lado do rio Trombetas.

Poder-se-ia aventar que tal medida de-'
correu do autoritarismo inerente ao regime
militar. E certamente esse é um aspecto im-
portante da questão. Todavia, pretende-se
aqui realçar o papel desempenhado por de-
terminado tipo de perspectiva científica que
permanece. E, para visualizar sua continui-

Rosineide Silva Bentes

dade hoje, basta uma rápida análise dos es-
tudos que estão sendo realizados sob o tema"Zoneamento Ecológico", resultando na es-
colha de áreas para a acriação de reservas
biológicas. O estudo relativo ao zoneamen-
to do Estado do Pará foi levado, inclusive,
para discussão na Constituinte Estadual. É
mister enfatizar que não se discute a neces-
sidade de zoneamento ecológico visando a
proteção de áreas ricas em recursos natu-
rais. Questiona-se, isto sim, a maneira co-
mo isso está sendo feito. Em termos funda-
mentais os estudos para a escolha das áreas
e para a definição do tipo de reserva a ser
adotada seguem os mesmos procedimentos
do período da ditadura. A inovação, no âm-
bito de certos órgãos do poder estadual do
Pará, ficou por conta da consulta ao qüe os
técnicos envolvidos nos estudos convencio-
naram chamar de "comunidade" (que se
restringe a prefeitos, técnicos de outros ór-
gãos de pesquisa e, em certos casos, deter-
minados líderes sindicais). No entanto, é
suficiente relembrar questões relacionadas
à RBT para se perceber a repetição de cer-
tos equívocos.

A concepção positivista do mundo tem
tentado superar os problemas decorrentes
da compartimentalização da realidade das
chamadas ciências puras, através da ado-
ção da interdisciplinariedade para a análi-
se de dadas realidades concretas. Seguindo
tal procedimento, mesmo que seja atrasa-
do frente à concepção de totalidade da rea-
lidade concreta, se poderia ter um encami-
nhamento mais adequado no trato da RBT.
Ora, se ao invés de apenas levantamento de
certos dados sócio-econômicos, realizados
posteriormente à escolha da área para a re-
serva, fossem feitos estudos das ciências so-
ciais concomitantemente e integrados àque-
les dos estudos das ciências naturais, o qua-
dro poderia ter sido outro. Talvez, finalmen-
te, o homem passasse a ser encarado como
parte integrante do meio-ambiente. Poderia
ser registrado, por exemplo, o fato de que
as famílias ali existentes habitavam a área
há mais de 60 anos. Considerando que os re-
cursos naturais durante todos esses anos fo-
ram preservados, no mínimo despertaria
curiosidade a forma como ocupavam a lo-
calidade e se integravam a esse meio am-
biente. E a constatação da ocupação por
colocações, respeitando a forma de distri-
buição das castanheiros nativas e a pesca
de peixes e tartarugas obedecendo épocas
e dimensões adequadas à sua preservação,
pelo menos colocaria em dúvida a existên-
cia de uma única forma de produção na
Amazônica (e de relação com os recursos
naturais). Diante disso, seria de se esperar
que surgissem questionamentos sobre os ti-
pos de reservas de proteção ambiental exis-
tentes institucionalmente, que eliminam a

presença de habitantes humanos.

Como isso foi considerado, as 200 famí-
lias foram expulsas sem que a elas fossem
oferecidas, pelo poder público, alternativas
de destino. A castanha-do-Pará, abundante
na área, para ser retirada hoje depende de
uma licença do agente local do Ibama, após
pagamento de uma taxa e, na prática, em

várias ocasiões esse fruto se perde, enquan-
to a população se bate para sobreviver em
outro local.

Essa mesma situação poderá ser obscr-
vada em várias das áreas zoneadas hoje no
Estado do Pará, uma vez que se pretende
implantar unidades de conservação em cer-
tos locais que desde há muito são unidades
de conservação e de proteção ao mesmo
tempo. Ou seja, são ocupadas por segmen-
tos camponeses que organizam sua produ-
ção de forma diversa daquela dos empre-
endimentos econômicos hoje dominantes,
não sendo predatórias aos recursos natu-
rais. Prevalecendo essa forma de trato da
questão ambiental, essa população trans-
forma-se em vitima de uma concepção que
está atrelada justamente a uma forma de
produção predatória dos recursos naturais
e que, por não estarem seus agentes dispôs-
tos a reformular seu processo produtivo, é •
adotada unicamente a alternativa de cria-
ção de unidades de conservação em certas
•áreas, visando minimizar os estragos que
acarreta aos recursos naturais.

Isso se torna mais grave atualmente,
por ignorar abordagens diferentes e alter-
nativas já postas. Veja-se, por exemplo, a
proposta de criação de reservas .extrativis-
tas que, embora se apresente inadequada
para casos tipo aqueles verificados na RBT.
Segmentos camponeses habitantes em vá-
rios seringais do Acre, organizados em sin-
dicatos e assessorados por pesquisadores e
certas instituições não-governamentais,
propõem a modalidade de reserva extrati-
vista que aglutina unidade de conservação
e unidade de produção. A não existência
dessa definição na legislação ambiental e
de reforma agrária no país em 1987, fez
comn que ela se expressasse através da mo-
dalidade de assentamento extrativista —
criado pela portaria n°. 687/Mirad. A nova
Constituição Federal, em seu capítulo de
meio ambiente, proporcionou a elaboração
do projeto de lei n°. 812/88, visando a cria-
ção de reservas extrativistas a ser votado
pela Câmara dos Deputados. Isso se cons-
titue em uma proposta que visa o reconhe-
cimento dos direitos de posse e domínio dos
territórios florestais ocupados há dezenas
de anos por segmentos camponeses — se-
ringueiros, castanheiros e ribeirinhos —,
incluindo-se aí sua autonomia econômica
enquanto trabalhadores livres.

É necessário dizer que, portanto, as re-
servas extrativistas existem de fato em de-
terminadas áreas da Amazônia desde há
anos. É anterior ao surgimento das mobili-
zações, organizações sindicais e outras que
buscam o seu reconhecimento legal. 0 que
se observa, em nível oficial, é o consenti-
mento e a atuação no sentido de desmante-
lar essas reservas e, conseqüentemente,
expulsar esses segmentos camponeses, tan-
to para a implantação de grandes empreen-
dimentos econômicos, quanto de unidades
de conservação ambiental. Considera-se,
pois, que parte das famílias expulsas da
RBT que conseguiu instalar-se na outra
margem do rio, vê-se hoje ameaçada de
uma nova expulsão pelo lado a ser formado
pela Usina Hidrlétrica de Cachoeira Portei-
ra, prevista para início de construção no
começo de 1990, agora juntamente com os
antigos moradores dessa localidade.

A solução pode estar
ao lado, na Venezuela

A população das regiões mais de-
senvolvidas do país pode estar toman-
do conhecimento do gravíssimo
quadro em que se encontra o setor elé-
tricô brasileiro apenas pela sua cons-
tância nos noticiários. Mas a realidade
não tem sido a mesma na região Nor-
te. Constantes racionamentos de ener-
gia, atraso no cronograma de obras e
total falta de recursos para investi-
mentos anunciam imensa dificuldades
na sustentação de pólos industriais e
possibilidade de total paralisia nos pro-
jetos de desenvolvimento regional. Se-
gundo dados do setor, o risco de
carência de energia elétrica na região
Norte, em 1993, está calculado em
9,4%, índice considerado perigosamen-
te alto.

As soluções vislumbradas pelo
Plano 2010, da Eletrobrás, prevêem a
construção de morosos projetos de usi-
nas hidrelétricas e a expansão dos par-
ques térmicos movidos a óleo, exigindo
consideráveis volumes de investimen-
tos e altos custos de operação. Some-
se a estes os custos associados às pres-
soes de movimentos ecológicos, que
vem obtendo resultados expressivos
junto aos organismos financeiros inter-
nacionais com mira nas "grandes
obras" a serem financiadas em terri-
tório brasileiro, em especial na região
amazônica.

Mas há outras soluções que a vã
sabedoria não ousa imaginar. A Ele-
trobrás tem em mãos, ha mais de um
ano, uma alternativa que só não é re-
volucionária por já estar há muito sen-
do utilizada nos países desenvolvidos,
mais preocupados em atender suas ne-
cessidades e evitar vulnerabilidades,
do que com lógica simplista de gera-
ção hidrelétrica a partir de fontes ex-
clusivamente nacionais, deixando
transparecer o receio da dependência
de países vizinhos.

Tácito Sampaio Alves

Trata-se de um projeto dè interco-
nexão elétrica Brasil-Venezuela, de in-
discutíveis vantagens econômicas e
repercussão social, econômica e poli-
tica extremamente favoráveis. A idéia
é simples. Em contrapartida ao qua-
dro interno de escassez de energia,
constata-se a existência, em nossa vi-
zinha Venezuela, da Usina Hidrelétri-
ca Guri (Presa Raul Leoni), uma obra
que pelo seu elevado potencial e van-
tajosa relação custo-benefício, apre-
senta área de influência que
ultrapassa em muito os limites do ter-
ritóno venezuelano, podendo abranger
pólos como Boa Vista, Manaus, Geor-
getown e até outros.

O baixo custo de geração da UHE
Guri — próximo a 5 USS/MWh — esti-
mula análise da viabilidade da inter-
conexão entre essa usina e o sistema
elétrico brasileiro. A Venezuela já de-
monstrou interesse no estudo da ces-
são da energia excedente: afinal, são
10.100 MW de potência instalada, dos
quais utilizaremos apenas 5%. Os pon-
tos positivos desta solução são eviden-
ciados pelos seguintes aspectos:

Curto prazo de implantação —
entre dois e três anos após a tomada
de decisão;

antecipação da economia de re-
cursos com a compra de combustível
para os parques térmicos de Manaus
e Boa Vista. No primeiro sistema se-
riam economizados US$ 1.340 milhões
e no segundo US$ 47 milhões, no perío-
do 1992-1996;baixo impacto ambiental, uma
vez que a faixa da passagem da linha
de transmissão segue a rota das rodo-
vias existentes:

permite reprogramar a constru-
ção da Usina Hidrelétrica Cachoeira
Porteira, inicialmente prevista para
abastecer o mercado de Manaus em
1997 para data mais oportuna;

possibilita não só desativar o
parque térmico de Boa Vista, como re-
programar a data de operação da Usi-
na Hidrelétrica Paredão, considerada
a principal alternativa de abasteci-
mento daquela capital, para além do
ano 2000.

São benefícios e vantagens que go-
verno nenhum pode desconhecer e
muito menos desprezar. É uma pena
que os órgãos responsáveis levem mais
de um ano para reconher que o peso
de suas vantagens econômicas e am-
bientais tornam este projeto simples-
mente incomparável e talvez
inevitável.

Este projeto é um bom exemplo da
capacidade que têm os técnicos latino-
americanos de equacionar e resolver
seus próprios problemas. Em suma,
trata-se de uma alternativa em conso-
nancia com a sólida política de ofer-
tar energia elétrica ao menor custo
para o país, postergando os investi-
mentos mais volumosos para o futuro.
A crise exige que se faça urgentemente
uma aproximação entre os países
latino-americanos; a política de auto-
suficiência energética a qualquer eus-
to, já não tem mais espaço, nem justi-
ficativa, diante do caos que se
avizinha. O equacionamento racional
dos investimentos em energia elétrica
passa, em alguns casos, por um enfo-
que de integração regional. A solução
pode estar ao lado.
"O engenheiro Tácito Sampaio Alves é en-
genheiro civil, detentor do Prêmio Roberto
Simonsen da Fiesp — 1972 e co-autor, com
o engenheiro Alarcon Lopes Barbosa Filho,
do Projeto do Sistema de Transmissão Guri-
Boa Vista-Manaus.

No sangue de cada manhã
No sangue dc cada manhã
no malferido chão, queimado,
na chama ardida incandescente
no verdeagreste desmatado
nas águas muitas das enchentes
no ar em que respira o vento
na margem pouca do rio seco
no olho do menor carente
no rastro do barro pisado
no peito exposto dos sem-terra
no riso de um deficiente
no andar coxo do amputado
na triste face da omissão
na retaguarda da injustiça
na luz mortiça da opressão

não se perdeu, contudo, a vida
a luta não se fez perdida.

Aline de
Mello

Brandão
S
O
n
e
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Aqui somente escuto as velhas penas...
as velhas mágoas dos sofridos anos.
Lamúrias vivas despertando apenas
as velhas sinas que fizeram danos.

E todos falam das contínuas cenas...
que pela vida despertaram planos.
Deixando apenas nos momentos plenos
a viva herança das febris verbenas.

Ninguém alcança o desdobrar das liras...
rompendo alturas nas profundas águas
vivendo as chagas deste mar profundo.

Oh! D'us são quantas vidas neste mundo...
contínuas teimas no plainar das iras
antigas plagas das retidas mágoas.

Belém, Pará-1989

Milton Meira»
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-v,
• O deputado Mário Chermont apresentou, em
1985, um projeto para criação, Instalação e funcio-
namento da Escola de Serviço Público do Pará, des-
tlnada à formação e aperfeiçoamento, em nfvel
médio e superior, de mão-de-obra empregada^ no fun-
clonallsmo estadual, especialmente a valorização
profissional deste funcionalismo. Aprovado o proje-
to, está sendo agora, revisto por uma comitiva, que
pediu ao deputado para que o encaminhe ao gover-
nadpr do Estado, para providenciar a efetivação do
mesmo, que Irá também, beneficiar as Prefeituras do
Interior do Estado.
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'Augusto-Ruth Rezende: hoje ele está em Brasília

No Rio
Aproveitando o feriado do dia 2 úl-

tlmo, o vice-prefeito Augusto Rezende
seguiu para o Rio de Janeiro, em com-
panhla de sua mulher, Ruth, passando
ali sua data nataltcia, comemorada na
sexta-feira, jantando no "Hippopota-
mus", tendo ainda na mesa Graça Oli-
veira e Renata Matallo.

Hoje Augusto Rezende está em
Brasília, participando de uma reu-
nião da coordenadoria da campa-
nha de Fernando Collor de Mello,
na própria residência do presiden-
ciável, no Lago Azul.

Reunião do CREA
O auditório da Sudam vai servir de

palco para o Encontro Nacional dos Pre-
sidentes do CREA — Conselho de Enge-
nharia e Arquitetura e Agronomia, a
partir do dia 8.

Da reunião estará participando o presi-
dente da Valec, a empresa responsável pela
construção da ferrovia Norte-Sul, que falará
sobre a ferrovia e a sua importância para nos-
so Estado.

Na pauta do Encontro estará, tam-
bém, a demolição do prédio na esquina
da Braz de Aguiar com Dr. Moraes, on-
de atualmente se localiza a sede do Con-
selho, para construção de um edifício
para sediar a entidade.

Casamentos
A jovem Benilce Moraes, filha do casal

Generosa-Manoel da Silva Moraes, e o enge-
nheiro Eduardo Pinheiro de Mello, filho do
casal Maria Helena-Artemidoro Cabral de
Mello, casarão às 18:30 horas do vindouro
dia 25, na Basílica de Nazaré, seguindo-se re-
cepção no salão paroquial.Às 20 horas do dia 2 de dezembro es-
tarão casando Melina Haber, filha do ca-
sal Elza-Mlchel Haber, e Marcelo
Affonso, filho do casal Danise-Carlos
Laércio Affonso, no altar da Catedral Me-
tropolitana. A recepção será no Belém
Hilton. • .„,„„,., h
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"Gostosa Belém...'
O livro "Gostosa Belém de

Outrora", de autoria do "Imor-
tal" De Campos Ribeiro, ape-
sar de considerado um dos
mais bonitos já publicados no
Pará está longe das gerações
atuais, devido ao esgotamen-
to de sua edição. Devido a is-'
to, o Cejup, através de seu
editor Gengis Freire, decidiu
reeditar a obra, que terá seu
relançamento muito breve.

Acontecimentos
Na sede do Iate Clube, às

17:30 horas de amanhã, será
realizada a solenidade de inau-
guração da "Rede Postal Flu-
vial" dos Correios e Telégrafos,
uma velha aspiração dos rlbei-
rlnhos.

O VIII Seminário Nacional so-
bre Superdotados terá Belém co-
mo sede, de 7 a 11 do corrente, no
Centur, tendo como tema central"O superdotado e a comunidade",
promovido pelo Departamento de
Educação Especial da Seduc.

Às 20 horas do vindouro dia
8 será aberta, no Museu da OF-
Pa a exposição de artes piás-
tlcas de Ruy Bastos Meira.

O presidente da Câmara de
Comércio e Indústria Nipo-
Brasileira do Pará, Junishiro Yama-
da, presidirá a solenidade de aber-
tura do I Encontro Nacional das
Câmaras de Comércio e Indústria
Nipo-Brasileiras, no salão Karajás,
do Belém Hilton.
° A Associação Paraense de
Supermercados — Aspas — fa-
rá a entrega do diploma de
"Fornecedor do Ano" para a
Nestlé Industrial e Comercial
Ltda, em solenidade-jantar a se
realizar no salão Karajás, do
Belém Hilton, no próximo dia
23.

A jovem Alina Figueiredo, fi-
lha do casal Arlete-Lahire Figuei-
redo, vai ser homenageada com o
tradicional "chá-de-panela", ao cair
da tarde do próximo dia 9, na "De-
bora's". Ela casará brevemente,
com o jovem Antônio Santiago
Neto.

Opiniões1
• Piada que corre no Sul do país: se Sílvio
Santos se eleger presidente do Brasil, colo-
cará como Ministro das Comunicações Sér-
gio Mallandro e como Ministro da Justiça
Pedro de Lara.
S No Rio, pesquisa feita junto a moto-
ristas de táxi revela que estes preferem
Sílvio como animador de televisão e pa-
ra presidente as opiniões se dividem en-
tre Brizola e Collor.

Christus: 2 anos
® Já firmado entre os maiores estabeleci-
mentos de ensino de Belém, o Colégio Chris-
tus vai comemorar, nos vindouros dias 25 e
26, seu 2o ano de funcionamento, com uma
marcante programação festiva sendo levada
a efeito, sob o comando dos professores Cân-
dido Silva e João Bosco da Silva, dirigentes
da Sociedade Nóbrega, mantenedora do co-
légio. Haverá celebração de missa, pelo ar-
cebispo d. Alberto Ramos, crisma e a Ia
Eucaristia, coquetel, torneios esportivos e
festival de artes.

Dayse —
Frederico

Coelho
de Souza

passam o fim de
semana em

Salinas,
onde ele

comemorou,
ontem,

a chegada
de idade

nova.

Fiscalização eleitoral
• Está em Belém José Joel Cândido,
assessor especial para assuntos eleito-
rais do Ministério Público e procurador
geral da Justiça do Rio Grande do Sul,
ministrando um curso sobre Fiscaliza-
ção Eleitoral para os membros do Minis-
tério Público. Na sexta última aproveitou
para uma visita de cortesia à Assembléia
Legislativa, onde foi recebido pelo pre-sidente, deputado Mário Chermont. Pre-
sentes, também, Marília Crespo, Carlos
Aylson Peixoto, Luiz Ismaelino Valente
e Vânia Lúcia Silva.

J

IBni 
'<£% '\WWx:''- ' Wf

^HfHL 'V ****^líár^HÍ'¦' ''¦ 
T

; í
i!

Títulos
honoríficos
* No encerramento da
solenidade que a Assem-
bléia Legislativa 'realizou,

para entrega de título de"Honra ao Mérito" e "Cida-
dão do Pará", no plenário
do Palácio da Cabanagem,
o presidente Mário Cher-
mont fez a apresentação
do Coral da AL, regido por
João Bosco, muito afinado e que me-
receu elogios sem conta.
° Os títulos de "Honra ao Mérito"
foram entregues para Daniel Coe-
lho de Souza, médico Afonso Fata-
relll (que recebeu, também, uma
medalha do Conselho Estadual de
Cultura, entregue por d. Alberto
Ramos), madre Maria Moreira (Con-
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Mário Chermont, Cícero Cantuária e o repórter.

gregaçâo do Preciosíssimo San-
gue), Cícero Cantuária, Roberto
Fonseca, Voluntárias de Santa Ca-
sa (recebido por Célia Bezerra), ir-
mã Carla Giussani e padre Ângelo
de Bernard, ambos da paróquia de
São Miguel do Guamá. Como "Cl-
dadão do Pará" foram agraciados
Severino Simões e José Rodrigues
Corrêa.

Cícero Cantuária (fatio
1) recebendo o diploma de
membro da Academia de
Ciências da Administra-
ção, na Assembléia Geral
acontecida na Fundação"Getúlio Vargas", no Rio de
Janeiro, que empossou os
novos acadêmicos, das
mãos do ministro e acadê-
mico Hélio Beltrão.

A sessão foi presidi-
da por Jorge Oscar de
Melo Flores, presidente
da, Academia e da Fun-
dação GV, e da mesa ofi-
ciai participou o
deputado Mário Cher-
mont, presidente da AL
do Pará que na oportu-
nidade representava o
governador Hélio
Gueiros.

Na foto 2, durante o
coquetel após a solenida-
de, o novo acadêmico, Cí-
cero Cantuária, com suas
filhas Thiza e Milla, e os ca-
sais Sandra-Mário Cher-
mont e Concelçâo-Newton
Barreira Filho.
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Lojista do Ano Fogos frustraram o povo

Carlos Santos

* O Clube dos Diretores Lo-
jistas de Belém promoverá so-
lenldade jantar, no vindouro
dia 10, nos salões da nova se-
de da Assembléia Paraense,
homenageando o "Lojista do
Ano", o empresário Carlos
Santos, que na oportunidade
receberá o diploma alusivo ao
título, ele que é o "cap" do
Grupo C. Santos e destaque
nos meios lojísticos de nosso
Estado. O anfitrião do encon-
tro será o empresário Fernan-
do Yamada, presidente do
CDL.

• O encerramento
das festividades de N.
Sra. de Nazaré, neste
ano, não tiveram o
mesmo brilho e pompa
dos anos anteriores.
Em especial no tocan-
te ao espetáculo piro-
técnico com que a
Diretoria da Festa mar-
ca o último domingo
da festividade. Além
de poucos, os fogos se
restringiram à fachada
da Basílica, não sendo
visto as grandes pisto-

las e as bonitas arma-
ções que ocupavam o
leito da rua, em frente
â igreja, que faziam o
numeroso público vi-
brar a cada estouro e
ao surgimento de pai-
néis. O público, que foi
numerosíssimo, ficou
bastante frustrado
com os fogos que to-
dos os anos servem co-
mo atrativo maior da
noite última da Festa.
E houve gente (e mui-
ta) que não viu nada.

Sinal dos tempos
• Há quem garanta que este ano, no Dia de Finados, as
promessas as muitas sepulturas tidas como milagrosas fo-
ram bem maiores do que as verificadas nos anos anterio-
res com as ceras colocadas pelos promesseiros, ocupando
uma área bem mais ampla do que a costumeira, em espe-
ciai nos túmulos de Camilo Salgado e no de Severa Romana.

Série "Tó Teixeira"
• A primeira dama do Esta-
do e secretária de Educação,
Therezinha Gueiros, dará prós-
seguimento, na próxima terça-
feira, à série "Tó Teixeira", rea-
lizando na escola de 1? grau"Monsenhor Azevedo", às 10
horas, a apresentação do con-
junto musical "Trio de Percus-
são", Ja Fundação "Carlos

Gomes", intérprete de músicas
antigas.
• O programa musical tem
caráter de educação sobre a
música, levando às crianças
das escolas da rede estadual
uma explanação sobre os
Instrumentos musicais e so-
bre as músicas executadas.

Roberta
Maiorana

Xerfan
aniversaria

no dia
7 próximo,

comemorando
ao lado

do
marido,

José
Xerfan

Neto.
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Carlinhos-Marielza
Xerfan e Isaac Soa-
res em sociedade.

Ontem os Xerfan come-
moraram, em família, o
aniversário de Marielza,
que é dama alinhada de
nosso alto mundo. Carll-
nhos ultima o preparo de
sua loja de artigos finos,
na Benjamim, a ser bre-
vemente inaugurada. E
Isaac faz, hoje, uma para-
dinha em suas promo-
çôes de verão, reinici-
ando no próximo domin-
go, na sede do Teleclube.

WMmWmWmmmmgmr-—; i
¦-¦

WlLT MM I
aPÇ-^trSiL f-ajj
.HB^ '~i Vai Wmm*. 

"^Êtm ¦'"]
I Hbb&',v %.fl H&W nrvH I

§&?>¦¦— 'v»v*!i BsJw WX

'«SP"""

E as viaturas?
Por ocasião da inauguração do Fórum de

Barcarena, em julho deste ano, o prefeito Wan-
dick Goutierre aproveitou a presença do gover-
nador Hélio Gueiros para fazer-lhe uma série de
pedidos. Entre estes a solicitação de um ônibus
escolar e uma ambulância, recebendo do chefe
do Executivo resposta afirmativa, inclusive mar-
cando para a quinta-feira seguinte para a entre-
ga da verba para aquisição dos veículos.

Mas, até o dia de hoje o ônibus e a ambulância
nâo chegaram a Barcarena, o que está deixando a po-
pulação sem resposta sobre se a verba foi realmente
destinada por Hélio Gueiros, ou se o prefeito não velo
a Belém receber a oferta.

Jeans collorido
O Para anotar: na esteira da popularidade de
Fernando pCollor de Mello, a Associação Brasi-
leira do Vestuário vai fazer o lançamento de um
Jeans com a "griffe" Collor. A campanha publi-
citaria vai atingir 1 e melo bilhão de dólares.

Gastronomia paraense
Sexta última, no Hotel Othon, do Rio de Janeiro, foi

realizada a "Noite da Gastronomia da Amazônia", coor-
denada por Yolanda Fiúza de Mello, que preparou um
"buffet" típico da nossa cozinha (elogiadíssimo) com ca-
ranguejo, pato no tucupi, maniçoba e peixada da
Amazônia.

O salão do Othon esteve muito concorrido, re-
cebendo cerca de mil pessoas, e estava todo deco- -
rado com motivos paraenses, inclusive cartazes
turísticos de nossa cidade, mostrando pontos co-
mo o Ver-o-Peso.

Durante o encontro foi apresentado um show com
o cantor conterrâneo João Alberto (Pinheiro) e dentre
os muitos que marcavam presença estavam Ruth-
Augusto Rezende, Marlna-Elias Psaros, Regina-Altino Pi-
nheiro, Virgínia-Lulz Cláudio Garcia de Souza (ela nas-
cida Nicolau da Costa) e Guilherme Marcai e esposa.

SPOTS
A Jovem pianista Gabriella Affonso vai fazer prova

pública de conclusão do curso técnico de piano, pelo
SAM, no próximo dia 30, na Sala Ettore Bósio. Ela é alu-
na da professora Diva Azevedo.

Esteve bastante movimentada a festa promovi-
da pela revista "Know How", sexta última, na boi-
te "Convés", do Iate Clube, quando aconteceu
aplaudido desfile de modas, com nomes conheci-
dos das passarelas paraenses.

Rosana Santos Veiga, jovem dama estimada em nos-
sa sociedade, aniversariou dia 2 último, comemorando
a data em família, ao lado do marido, Pio Veiga Neto,
e da filhinha.

O advogado Clóvis Leite, do "staff" da Assem-
bléia Legislativa, esteve em Barcarena representan-
do o presidente da Casa, deputado Mário Chermont,
na solenidade de instalação da Constituinte Muni-
cipal local.

A diretoria da Tuna e o jornalista Japhet Bastos es-
tão convidando para a escolha da "Garota Sensação da
Tuna", no próximo dia 11, na boite do clube.

O aniversário de Helena Pingarilho, que hoje
transcorre, será passado sem comemorações, ao la-
do do marido, José Pingarilho (que aniversariou dia
3), devido a luto na família.

A Câmara de Comércio e Indústria Nipo-Brasileira
do Pará, que tem Junishiro Yamada na presidência, pro-
moverá um encontro das Câmaras de todo o Brasil, no
período de 9 a 11 do corrente, no Salão Karajás, do Be-
lém Hilton.

A médica, double de poetisa, Aline Brandão vai
lançar mais um livro, o quarto, no próximo dia 23:
"As Mãos do Tempo", que terá sessão de autógra-
fos no Museu da UFPa.

Elsa Cecília Cardoso, dama alinhada do "set" femi-
nino local e integrante do "staff" da Secretaria de Ad-
ministração, vai aniversariar amanhã, se fazendo
merecedora de felicitações em larga escala. As come-
morações serão em ritmo de "open house".

Também amanhã o aniversário da jornalista Vera
Cardoso Castro, que forma com o marido Fernan-
do Moreira de Castro Júnior, um casal muito bem
relacionado em nossa sociedade.

Outro aniversário de amanhã: o do cabeleireiro Eu-
rico Mendes, "coiffeur" dos mais solicitados do mundo
feminino local, "rp" dos restaurantes do Belém Hilton
e nome muito estimado em nosso alto mundo.

Mais um aniversariante de amanhã: o bispo au-
xlllar D. Tadeu Prost.

Roberta-Jorge Rezende estão "caducando" 
çpm o pri-

mogênlto, Felipe Medeiros Rezende, que veio aumentar
a felicidade no lar do jovem casal.

O próximo dia 7 vai registrar a chegada de ida-
de nova para a jovem e alinhada dama Roberta
Maiorana Xerfan, diretora executiva da Fundação
Romulo Maiorana e nome sempre em evidência no
alto mundo local, onde pontifica ao lado do mari-
do, o empresário José Xerfan Neto. As comemora-
ções serão em família.

Às 18 horas de hoje, no Ginásio da Escola Superior
de Educação Física, a Escola "Centro de Estudos Obje-
tivos" estará promovendo a abertura de seus XIII Jogos,
sob o comando da diretora Maria Augusta Rodrigues
Bastos.

Lena Ferreira e Vera Zúniga estão de regresso
de um giro pelo Sul do país, quando aproveitaram
para visitar diversas fábricas de confecção, objeti-
vando abastecer a boutique que acabam de
inaugurar.

Quinta próxima o casal Simone-Carlinhos Zoghbi
promoverá recepção mirim, no salão do Miako, come-
morando os 5 aninhos do filho, Carlos Zoghbi Filho. A
festa terá o "decor" na base do "batmania", a moda do
momento entre a garotada. Ao lado do aniversariante
também estarão seus avós, Carmen Syiyia-Çárjòs/Zoqri-..
bi e Maria José-Dhélio Guilhon.

Atahualpa Fernandes Filho está em São Paulo,
participando da Convenção Geral do Banco Safra,
que se realiza amanhã e terça-feira, ele que é um
dos gerentes da agência do banco em Belém.

Jantando no "Ouro Verde", do Zoghbi Park Hotel,
sexta última, Isa Veiga de Miranda Corrêa, Tereza Gui-
lhon, Glória Cordeiro, Maria Lúcia Chaves, Fernanda Gui-
lhon e João Bosco da Silva Castro.

Por sinal, os vereadores Nelson Chaves e Antô-
nio Sobrinho gostaram tanto do "Ouro Verde" que
estão se tornando quase 

"habituées" dos almoços
de seu grupo, sempre às quartas, naquele res-
taurante.

Gal Ximenes, que é a chefe do Gabinete Civil da As-
sembléia Legislativa do Estado, vai aniversariar no vin-
douro dia 7. A data vai ensejar, por certo, felicitações em
larga escala e homenagens de seus colegas da AL.
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Carn8'soca â Monte Carla • Muqueca de camarão
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Lula jamais
José Carlos Castro

Desde o Império que os Partidos Po-

11Í 
ticos deram pouca importância à

participação do eleitor no processo
partidário. Com o advento da República,
em 1889, pouca coisa mudou. As eleições
com o voto a descoberto ou secreto, não
passavam de um ato cívico fraudulento
que perdurou até a metade deste século.
Eleições e corrupção andavam de braços
dados. Com o golpe militar de 1964,
instituiu-se no pais o bipartidarismo, num
apelo provável ao que se passa nos Esta-
dos Unidos e, em menor intensidade, na In-
glaterra.

A Arena (depois PDS), constituída por
um completo agrupamento de políticos de
todas as origens, não passava de mero sus-
tentáculo do sistema autoritário. Nessa
condição e valendo-se de leis casuísticas,
obteve expressivas vitórias eleitorais até
a década de setenta. O MDB (depois
PMDB) completava o quadro para dar a
aparência de legalidade a um regime que
se valia do terrorismo de Estado e da re-
pressão violenta contra os seus adversa-
rios, para sobreviver. O MDB, que
aglutinava políticos oposicionistas e forças
liberais na clandestinidade, desempenhou
um papel importante nas denúncias con-
tra o arbítrio e, como único partido de opo-
sição tolerado, encarnou os ideais de
redemocratização do país.

As memoráveis vitórias eleitorais ai-
cançadas desde 1974 e a consagração ob-
tida, na carona do Plano Cruzado, em 1986,
quando elegeu todos os governadores do
país, a exceção do do Estado de Sergipe,
o PMDB iniciava também um período de
sensível decomposição. Durante um quar-
to de século, Arena e MDB participaram
do cenário eleitoral do país, com quase ex-
clusividade.

Na prática todos os partidos conserva-
dores assemelham-se. Possuem uma sede
que só funciona no período eleitoral. O fi-
liado, que é tratado como correligionário,
não possui nenhum poder de decisão. Há
uma grande preocupação nesses partidos
em criar um ídolo populista para servir de
catalisador de votos. No Pará, o grande
ídolo é Magalhães Barata, cujo período ad-
ministrativo continua mal estudado, pois
ninguém até agora conheceu os seus pia-
nos de governo executados em quase meio
século de atividade política. Apenas aspec-
tos superficiais de seu relacionamento
com a população e seu caráter impulsivo
são exaltados. Também as convenções di-
tas partidárias constituem o simples mo-
mento de ratificar o que já foi resolvido
previamente nos gabinetes pelos chefes.
São partidos autoritários que procuram
concentrar o poder nas mãos de poucos. O
recente episódio da renúncia do pastor
evangélico Armando Corrêa, candidato à
Presidência da República pelo PMB, em
favor do empresário Sílvio Santos, é elu-
cidativo. O seu vice, deputado Agostinho
Linhares (PA) que sempre teve convivên-
cia pacífica com o regime autoritário, de
nada sabia. Como os filiados do PMB, nem
ao menos foram consultados. O partido,
neste caso, é um negócio de poucos. Não
é hábito dos partidos conservadores cum-
prir programa de campanha, pois nem is-
so possuem. A luta que esses partidos
conservadores travam entre si é apenas
um disfarce, pois nada muda quando che-
gam ao poder. Essa certeza de permane-
cer tudo como antes, é que angustia o
eleitor, uma vez que são todos iguais em
método e ação. E isso vem acontecendo há
mais de cem anos. A palavra reforma es-
tá ausente do dicionário desses partidos.
Basta citar que a reforma agrária foi es-
boçada no Estatuto da Terra (1964) e até
hoje nada foi feito, salvo alguns negócios
com o dinheiro público destinado à refor-
ma. Nepotismo. Mordomia. Impunidade.
Corrupção. Distribuição dos bens públicos
como se fossem particulares (basta
atentar-se para centenas de canais de rá-
dio e televisão distribuídos generosamen-
te entre políticos e apaniguados, no
governo Sarney). Salário injusto. Inflação
galopante estimulada pelos que têm di-
nheiro. Dívida externa astronômica e não
inventariada. Dívida interna ainda maior.
Os acertos e méritos dos governos conser-
vadores, no poder, desde a Independência
(1822), não conseguiram evitar a crise que
atolou o país e levou o povo à desilusão e
incerteza. Um país moderno como o Bra-
sil não pode conviver com as velharias dos
partidos conservadores e burgueses.

Na encruzilhada das reivindicações
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operárias em São Paulo, por volta de
1979, floresceu a idéia de se formar

um partido político voltado para a classe
trabalhadora. Surge assim o PT, cujo ma-
nifesto é demasiadamente claro quanto
aos seus objetivos. "A grande maioria de
nossa população trabalhadora, das cida-
des e dos campos, tem sido sempre relê-
gada à condição de brasileiros de segunda
classe. As grandes maiorias que cons-
tróem a riqueza da nação querem falar por
si próprias. Não esperam mais que a con-
quista de seus interesses econômicos, so-
ciais e políticos venha das elites
dominantes", e conclui: "O Partido dos
Trabalhadores nasce da vontade de inde-
pendência política dos trabalhadores, já
cansados de servir de manobra para os po-
li ticos e os partidos comprometidos com
a manutenção da atual oi Jem econômica,
social e política. Os trabalhadores já sa-
bem que a liberdade nunca foi nem será
dada de presente, mas será obra de seu
próprio esforço coletivo (Sessão de
22.03.80)".

A ampla abertura que o PT propiciou
aos segmentos comprometidos com a cau-
sa do trabalhador serviu para acolher gru-
pos ideológicos com tradição de luta ou
que saíam da clandestinidade, com o pro-
cesso de abertura democrática que expe-
rimeiitava o país no começo da presente
década. Mas também acolheu minorias

sempre marginalizadas ao longo da vida
política brasileira: negros, desemprega-
dos, homossexuais, feministas, índios, etc.

O PT discute democraticamente os
seus objetivos nos núcleos de base. O mi-
litante, conhecido como companheiro, é
identificado como um igual. A sede do Par-
tido não fecha. Funciona o ano todo, inde-
pendentemente de eleições. Faz parte de
seu programa: "Nosso partido é diferen-
te porque é democrático: nele quem man-
da são as bases. É diferente porque está
presente em todas as lutas do movimento
popular, em vez de aparecer apenas em
época de eleição". A luta do partido
relaciona-se com a organização do traba-
lhador e suas revindicações. É um parti-
do vivo e vivificante que alcança parte
preponderante da Igreja Católica e dos
Protestantes Evangélicos. Suas passeatas
e movimentos populares hoje colorem o vi-
suai das cidades brasileiras.

O PT comete erros, é verdade. Seus
militantes podem ser afoitos em alguns ca-
sos. Ou imprudentes, em outros. Não é um
partido perfeito e acabado, mas em elabo-
ração. Entretanto, não convive com a cor-
rupção e com os desmandos públicos, nas
poucas administrações que possui.
Preocupa-se também com as camadas
mais pobres e marginalizadas da popula-
ção desde as crianças carentes que proli-
feram sobre as ruas da cidade até as
reformas sociais inadiáveis. O PT é o par-
tido mais organizado e que possui a maior
militância do país. Discute política e poli-
tiza os seus militantes. É uma força em
crescimento e não há, dentro dos parâme-
tros democráticos, quem impeça a sua as-
cenção ao poder hoje ou amanhã. É um
partido jovem que contesta o sistema ca-
pitalista injusto que divide o brasileiro en-
tre ricos e miseráveis. Seu apelo ao
socialismo só pode ser entendido no refe-
rencial democrático, sistema que defende
para o nosso país, repelindo qualquer for-
ma de ditadura, de violência ou desrespei-
to aos direitos fundamentais e de liberdade
da pessoa humana.

O PT embora nascido num ambiente
operário, foi também assimilado pelos in-
telectuais, estudantes e classe média, a
mais exposta às mazelas governamentais
e sobre a qual recai o peso dos encargos
administrativos, "tornou-se, assim o PT um
partido nacional, com reivindicações pró-
prias e coerentes. Essa coerência credita-
lhe um crescimento espontâneo de militan-
tes jovens, injustiçados e descrentes com
o sistema vigente.

Luiz Inácio Lula da Silva (LULA) é
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o candidato da Frente Brasil Popu-
lar (PT, PSB e PC do B) à Presiden-

cia da República. Nascido em Pernambu-
co no seio de uma família de oito irmãos.
Seu pai era agricultor e mudou-se para São
Paulo (1952), onde trabalhou no porto de
Santos como carregador de sacos de café.
Lula, com apenas 8 anos, ajudava o orça-
mento familiar vendendo laranjas e tapio-
ca pelas ruas e praças. Após o primário,
concluiu o Ginásio (supletivo). Concluiu
também o curso profissional de torneiro
mecânico. Sua vida depois está intima-
mente ligada à luta dos metalúrgicos do
ABC e do Partido dos Trabalhadores. Cia-
ro que Lula não é doutor, como a classe do-
minante gosta. Mas é um operário
competente que aborda temas atuais com
seriedade. Tem ele conhecimento que fo-
ram os doutores e os golpistas que levaram
o país ao atual estágio de incertezas e dú-
vidas. O programa da Frente apresenta-
do sem concessões, atrai a simpatia do
eleitorado em todos os níveis e em todos
os Estados. Isso causa pânico a alguns em-
presários e banqueiros que estão acostu-
mados a viver da inflação, dos juros altos,
aplicações frenéticas, com ausência de re-
formas fundamentais e do aviltamento do
salário (hoje o mínimo eqüivale a 40 dóla-
res no câmbio negro, corresponde a um (1)
dia de trabalho de um operário em mui-
tas empresas americanas).

Em 1983, quando o presidente ame-

4ricano 
Ronald Reagan visitou Bra-

sília, cumprimentando o general
João Figueiredo, na presença de centenas
de pessoas falou: "Sinto-me orgulhoso de
visitar a capital da Bolívia". Observado por
um assessor, retificou: "Desculpe-me, ca-
pitai da Venezuela". Esse erro primário,
Lula não cometeria se visitasse a capital
dos Estados Unidos. Entretanto, a burgue-
sia nacional assimilou tudo, sem comen-
tários e inclusive aplaudiu a administra-
ção Reagan que todos sabem foi toda coor-
denada por uma competente equipe. Ora,
são os mesmos que chamam Lula de in-
competente que aplaudiam Reagan. Na
verdade, Lula não provoca receio pelo fa-
to de não ser doutor. O verdadeiro receio
que provoca é porque é o único candidato
que nunca esteve ligado ou atrelado dire-
tá ou indiretamente ao governo e nem aos
seus partidos. E o programa que expõe é
bem claro em defesa dos trabalhadores e
dos menos favorecidos. Se aplicado atin-
gira privilégios seculares de uma classe
que se beneficia das riquezas e dos esfor-
ços do país como se lhes pertencesse com
exclusividade. Esse monopólio que trans-
formou em ricos um número ínfimo de
pessoas e em pobres e miseráveis quase
o restante do país, é que deverá desapare-
cer. Só assim desaparecerá também a de-
sigualdade que separa os brasileiros.

A grande maioria de empresários,
_ proprietários, banqueiros e milita-* res, assimila naturalmente uma pos-

sivel eleição de Lula e seu esforço para a
recuperação social, econômica e moral do
país. Somente um grupo menor que quer
manter eternamente seus privilégios, afir-
ma: "LULA JAMAIS".

A alma dos militantes e dos eleitores
conscientes, uníssona, grita a todo pul-
mão: "LULA-LA".

—PROUST (19)
Veneza: ânsia, sensualidade e destruição

Eduardo Meira

"Nosso amor à vida não é senão
uma velha ligação da qual não
sabemos desembaraçar-nos. Sua
força reside na permanência. Mas a
morte, que rompe essa ligação, nos
há de curar do desejo
da imortalidade"

Toda a ânsia de Mareei Proust é
ânsia do belo. Mais, é ânsia da essência.

Houvera uma primeira tentativa de co-
nhecer Veneza, mas restara um Mareei
prostrado diante da expectativa, incapaz de
a iminência de realizar o desejo, suportar a
verdadeira avalanche de desmitificação. No
mito é que não há solidão.

Tão forte a apreensão de, enfim, expe-
rimentar o gosto de Veneza, de sorver seus
caminhos, que se torna impossível lá chegar,
assim como deveria ser evitada qualquer
coisa que pudesse acelerar, ainda mais, sua
imaginação. O ritmo do pensamento
atropelando-se e só encontrando a fuga na
somatização. É o Mareei doente de ânsia,
resguardando Veneza daquilo que ela real-
mente é, tentando proteger aidealização, a
construção da mais febril, aa mais amiga
fantasia, para, muitos anos depois, transfor-
mar Veneza e a vida em literatura, única
forma encontrada de não enlouquecer.

É no ano de 1900 que, em companhia da
mãe, resolve ele investir na própria força,
investir no fascínio imponderável dos "no-
mes", tão perturbador, tão insone e poético.
É preciso partir. Veneza é uma questão de

intuição. Mais uma vez, a busca. Não geo-
gráfica, não histórica e, muito menos, dis-
traída. Não se trata de uma viagem para
ver, perambular, divertir, "distrair o espiri-
to". Veneza é também a busca de si mesmo
e do sentido de toda a vida. Ele, Veneza e o
mundo precisam ser descobertos.

No topo da sugestão dos nomes é o de
Veneza que multiplica a paixão. E na paixão,
descobrindo a cidade, atirando o corpo em
cada grão que vê ou assimila, sugando ma-
teria e sentido para dentro de si, é ele con-
seguindo fotografar Veneza, cujo trabalho de
revelação do filme só ele soube fazer. Téc-
nica indimensionável com a fórmula perdi-da na eternidade, ficaram os resquícios de
uma verdade absoluta, resgatada através do
belo: a arte. Há, com certeza, o que ele não
pôde escrever, aquilo de que necessitaria pa-
ra inebriar-se com a intensidade de toda a
emoção, vedado e sem nenhuma chance.

Veneza é também uma questão sensual.
A vontade, parece ser, de comê-la toda. In-
gerir palácios, ruelas, canais. A companhia
da mãe é sintomática. Para Proust, reunir
Veneza e a mãe em um só momento não dei-
xa de ser uma insólita experiência sensual.
Possuir o amor.

Essa estranha sensualidade é fruto de
uma ânsia de harmonia, de beleza, que ele
consegue imaginar e depois encontrar em
Veneza. Enquanto que, a certeza do amor
materno, o fulcro de toda a vida no beijo no-
turno da mãe, cálido instante em que o ter-
ror se afasta, fora o indicador da verdadeira
doçura que ele iria procurar incessan-
temente.

A angústia da separação, da individua-
lidade, existe porque é necessária a fusão:
Veneza e a mãe são como símbolos da ma-

terialização do belo e do amor. Duas certe-
zas absolutas de conforto.

Combray, o lugar paradisíaco da infán-
cia tem de ressurgir em Veneza, afinal era
lá que ainda parecia que viver fosse uma
obrigação dos outros. Agora, em que já es-
tá provado que a ele compete a sua própria
vida, então é necessário o refluxo daquela
divinização de se sentir amado, aquele mo-
mento inquestionável do amor materno pe-
Ia criança transportado ao equilíbrio do
panorama de Veneza.

Combray, Gilberto, Albertine. Lugares
e pessoas se misturam às ardósias, aos ar-
cos, às pontes, às falésias de mármore. Na
dança de vida que soergue a sua vontade é
urgente a sinestesia, na qual ele se agarra
como último recurso que lhe abrande, para
que seja possível continuar.

De Veneza, da sensibilidade de suas li-
nhas arquitetônicas, dos arabescos que ener-
gizam suas formas, das pedras, das águas,
das janelas, cheias de expressão poética e
que sugerem um vibrante romantismo,
Proust consegue, em uma raríssima vez, re-
tirar satisfação. Mas, essa satisfação teria
de ser uma difícil satisfação, teria de nela
estar entranhada a amargura.

Um telegrama assinado por Albertine,
delírio repentino, engano ou realidade, ilus-
tra a questão da perda. Mais do que isso: a
questão do desamor, da indiferença. Alber-
tine estava morta, mas morrera de Proust,
o ardor, a idéia de amor, a fixação.

Também o jantar em um palácio trans-
formado em hotel, da Marquesa de Villepa-
risis com seu amante, o sr. de Norpois, ela,
uma caricatura da beleza de outrora, é uma
forma de, sem ferir Veneza, constatar o es-
tigma da destruição.

Dicas
Adriano Bessa Ferreira
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De São Paulo recebo um recorte de
jornal trazendo alguns dados biográficos
do "Enéas": médico especialista em ele-
trocardiografia; 50 anos; casado; 3 filhas;
diz que se tivesse 5 minutos na TV, em 15
dias incendiaria o país e venceria no pri-
meiro turno; sempre falou e escreveu cor-
retamente o Português; como professor,
formou 400 médicos em São Paulo e outro
tanto no Rio; não é marxista nem capita-
lista; por preguiça, não faz a barba; mede
1,57 m; tem 4 graus de miopia; é filho de
um barbeiro de Rio Branco-Acre; formado
em Filosofia, Matemática, Física e Medi-
cina; mestre em cardiologia. Afirma que
não é louco.

Honra ao Mérito

A Assembléia Legislativa do Pará
aprovou um título de 'Honra ao Mérito" a
Regina Gordilho, presidente da Câmara
Municipal do Rio, destituída porque estava
fazendo saneamento moral da Casa. Vota-
ram por sua destituição, cinco correligio-
nários seus, já expulsos do partido por is-
so. Pelo que Gordilho representa, aparti-
dariamente, para a moralidade política do
país, nossa assembléia redime-se de mui-
tos pecados.

Propaganda infiel

Conheço banco que anuncia na Gazeta
Mercantil taxa de juros para o Fundo No-
minativo, mas na realidade paga muito
menos. Cuidado, vale conferir!

Data de pagamento
Transferindo o dia do pagamento do

salário de seus aposentados, de 20 para 31,
o BASA alivia sua bara durante 11 dias
apenas, porque, obviamente, de 31 a 31 há
exatamente um mês. Em contrapresta-
ção, reduz sua margem legal para cumpri-
mento dessa obrigação trabalhista — ago-
ra limitada até o dia 5 do mês seguinte. O
ganho que objetivou não compensa o des-
gaste administrativo.

Corrupção
O PT tentou bater no Caiado, nos basti-

dores da TV, logo após o debate entre os
presidenciáveis (segundo noticia a im-
prensa). Motivo: denúncia de corrupção
na Prefeitura de São Paulo. O gesto foi
igualzinho ao de certa empresa local que
buscou processar um usuário de seus ser-
viços que lhe pediu que apurasse supostas
irregularidades havidas. Pela intimidação
aos fiscais da moralidade, não se consegui-
rá jamais consertar este Brasil. E não de-
veria, justo o PT, dar o mau exemplo.

Pensão à viúva de taxista
O art. 331 da Constituição do Pará diz:

"É dever do Estado conceder pensão espe-
ciai à viúva e dependentes de motorista
profissional que venha a falecer no exerci-
cio da Drofissão, vítima de crime". O art.
5o da Federal diz: "Todos são iguais pe-
rante a lei, sem distinção de .qualquer na-
tureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no país a inviolabi-
lidade do direito à vida, à liberdade, a
igualdade, à segurança" etc. Os motoris-
tas profissionais serão "mais iguais" do
que os garimpeiros, os vigias noturnos, os
estudantes, os operários que invadem a
noite no trabalho cotidiano, por exemplo?

Energia elétrica
Minha conta de energia elétrica de Sa-

linas, no mês de outubro (Fat. 89/10), foi
de NCz$ 3,28. Não paga nem o papel. É cer-
to que se refere à taxa mínima, porque lá
compareço muito raramente. Eu poderia
ficar lisonjeado com a honestidade da em-
presa, certamente empenhada em ser jus-
ta, se eu não estivesse preocupado com os

Eroblemas 
do Brasil. E sei que essa taxa é

aixa porque o governo subsidia os pobres
(que são avaliados pelo menor consumo),
misturando-se chiclete com banana. Acho
elogiável o subsídio aos de menor renda. E
como é difícil avaliar um a um, as casas
deveriam ser classificadas segundo o seu
padrão que enseja a cobrança do imposto
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predial, 
"a fim de não se repetir o equivoco

do subsídio ao trigo (que visa dar o pão ao
pobre), desvirtuado pelos ricos, os quais
passam a alimentar porcos com pão, por
ser barato. Pode parecer esnobação de mi-
nha parte, reclamar por estar pagando
pouco, quando eu mesmo sou useiro e ve-
zeiro em gritar quando me cobram exacer-
badamente. O problema não é só cobrar
demais; também, de menos... Apenas ade-
ri ao combate ao "jeitinho"brasileiro, que
pode levar este país ao beleléu. Valeu, en-
tretanto, a boa intenção.

..,;. (Candidatos j „. y
Dois candidatofei<joyens,iextremamen-

te inteligentes, além de cultos, revelam-se
estigmatizados pela filiação partidária:
um (o Freire), ligado ao PCB; outro (o
Caiado), à UDR, em pontos extremos, um
deles educado na Sorbone (França). Bem
que os dois poderiam ser mais úteis ao
Brasil, se fossem inteligentes na mesma
proporção de como parecem cultos. Não
são as siglas que definem os homens. Es-
tes sim, é que definem as siglas. Mas até
provar que focinho de porco não é
tomada...

Mercado de capitais

O "over" paga uma taxa mais do que
proporcional a quem leva mais dinheiro,
acima de um certo "quantum". Ê injusto,
e muito contribui para desnivelar a distri-
buição da renda, fazendo os ricos cada vez
mais ricos, à custa daquilo que subtraíram
dos menos ricos (ou dos pobres). Isso não
ajuda em nada e só aumenta a frente con-
tra o capitalismo e, em especial, contra os
banqueiros. Partindo de um certo patamar
que compatibilizasse os custos, o lógico se-
ria ser ao inverso. Não é assim que agem
os supermercados, ganhando menos, pro-
porcionalmente, que o merceeiro? Não é
assim que age a Petrobrás, com ã
gasolina?

Cheques administrativo

O Banco do Brasil (diferentemente dos
bancos privados) não aceita cheque admi-
nistrativo para aplicação imediata, como
dinheiro (só depois de compensado). A dis-
criminação é descabida e não ajuda a
prestigiar oinstituto do cheque (só favore-
cendo os ladrões que atacam os transpor-
tadores de dinheiro), além de dificultar o
relacionamento banco/cliente, este que é
obrigado a movimentar-se com o numera-
rio vivo. Não parece uma boa política, em
especial partida de uma estatal tão impor-
tante. Se os bancos privados não merecem
credibilidade, melhor fechá-los...

Racismo

Antônio Pedreira faz toda sua prega-
ção política de candidato inviável à Presi-
dência da República, em torno do que ele
chama de "consciência negra", com que
explora a ingenuidade de alguns de sua
mesma raça. Diz o art. 3o, incivo IV, da
CF, que constituem objetivos fundamen-
tais da República (a que ele se propõe diri-
gir), "promover o bem de todos, sem pre-
conceitos de origem, raça, sexo, ser, idade-
e quaisquer outras formas de discrimina-
ção". E no art. 5o - XLII: "A prática de ra-
cismo constitui crime inafiançável e im-
prescritível, sujeito à pena de reclusão,
nos termos da lei". Está em tempo de o Po-
der Público olhar para isso, a fim de que se
acabe com a balela de que só há racismo
de branco para preto, que algumas pes-
soas menos escrupulosas fazem questão de
insinuar, quase sempre por motivos políti-
cos e em proveito próprio.

Questão de autoridade

Até prova em contrário, na perlenga
entre o Superior Tribunal do Trabalho e o
Executivo Federal, este que se recusa a
pagar o aumento de salário dos funciona-
rios do Banco do Brasil, mandado cumprir
por aquele tibunal, o deputado Paes de An-
drade (presidente interino, neste instante
em que escrevo) perdeu uma chance de fa-
zer de conta que era brabo (sem Carva-
lho). E Mailson teve a sua...

A infidelidade j !•
partidária e o M ;

caso Sílvio Santos j;
Edgar Contente

Quem quer que examine a legislação sobre os partidos po-
líticos nestes últimos anos há de ficar perplexo com as mudan-
ças nela introduzidas e somente agora percebidas pelo grande
povo.A substituição do candidato a presidente, Armando Corrêa,
pelo empresário Sílvio Santos, a quinze dias do pleito, dá bem
medida do quanto a sociedade regrediu no exercício da demo-
cracia. ¦

A Lei Orgânica dos Partidos Políticos, em vigor, editada '
em 1971, que regulou o artigo 152 da Constituição com a EÇ n° I
1, de 1969, consignava que perderia o mandato o senador,; de-
putado federal, deputado estadual ou vereador, que por ajtitu- - ¦:
de .ou.pelo voto, se opusesse às diretrizes legitimamente.,.
estabelecidas pelos órgãos de direção partidária, oú deixasse
o partido sob cuja legenda fora eleito, instituindo, outròssim,
que a renúncia, para efeito de convocação caracterizaria tam- .
bém a infidelidade partidária.Tratando-se de uma regra criada pelo movimento surgido ¦
em 1964, que detinha o Poder desde então, foi logo a mesma acu- ,
sada de produto do autoritarismo e instrumento de opressão, ,
visando a impedir a livre movimentação do parlamentar, que
poderia emigrar do partido do governo, a Aliança Renovadora
Nacional-Arena, para o partido da oposição, o Partido dol Mo-
vimento Democrático Brasileiro-PMDB, dando-lhe maioria no
Congresso Nacional, possibilitando^) a realizar o programa par-tidário com as reformas institucionais que preconizava.

Entretanto, a fidelidade partidária, como muitas vezes foi
sustentada pelos seus idealizadores, constituía incontrolável im-
perativo de recuperação da moralidade política nacional, .co- ,
mo sanção válida contra o carreirismo político. E mais, que ,
o mandato pertence ao partido e não ao parlamentar.

Com a extinção da fidelidade constitucional — já que ago-
ra cabe aos partidos a disciplina de fidelidade partidária nos ¦
respectivos estatutos — o parlamentar adquiriu poderes paravôos mais amplos, sendo licito abandonar o partido, seja qualfor o motivo.

A intensa movimentação de deputados federais, senadores •
e vereadores, que deixaram o partido pelo qual foram eleitos,
uns para fundar novos partidos e, outros, para filiação em par-tidos por conveniência poli tica, é resultado da abertura demo-
crática, que ninguém jamais poderia supor conduziria o país
ao lastimável quadro político de nossos dias.

A filiação do senhor Sílvio Santos ao Partido Municipalis-
ta Brasileiro, depois do fracasso nas negociações com o Parti-
do da Frente Liberal, não teria ocorrido se vigentes os princípiosda Lei Orgânica dos Partidos, da primeira Lei Orgânica, de 1965,
assim como da segunda, de 1971, pois nelas o prazo de filiação,
para quem quer concorrer a cargo eletivo de presidente da Re-
pública, é de seis meses. A legislação partidária, votada com
pressa no Congresso Nacional, conservou esse prazo, mas, com
o veto do presidente Sarney, motivado "perfas et nefas", e ques-
tão de prazo para a filiação ficou em aberto, deixando pratica-mente de existir.

Releva acentuar como foi tratado pelo presidente Sarney
esse ato político de filiação partidária, indispensável ao exer-
cício da ação política para eleito de votação e eleição nas con-
venções e também como condição de elegibilidade para cargos
representativos, como o de presidente da República.

A filiação do empresário Sílvio Santos ao PMB é falo con-
sumado, pois não haverá impugnação de qualquer filiído ao
Partido. Resta, agora, o registro da sua candidatura no fribu-
nal Superior Eleitoral.

Nao se pode deslembrar que Silvio Santos só é canddato
porque três senadores do PFL negociaram sua intronizaçio na
vida política e mais adiante outros deputados e senadoes se
alistarão nessa jornada com o candidato que chega comt"sal-
vador da pátria". Vigente a legislação de infidelidade paiidá-ria, a candidatura do empresário não teria deslanchado, prqueos três e mais os seguidores, não se arriscariam pereer o
mandato.

De qualquer forma o estrago causado pela atual legsla-

São 
atingiu, como um tornado, o PMDB e o PFL. Muitos sna-

ores e deputados federais destes partidos aderiram a Fernndo
Collor de Mello a oonto do Partido da Reconstrução Nacioal-
PRN, que não elegeu nenhum representante no CongressdNa-
cional, até porque fundado depois das eleições parlamentres
de 1986, dispor de numerosa bancada que lhe possibilitoudezminutos no horário eleitoral gratuito no rádio e na televião.

No Rio Grande do Sul, conforme notícia estampada noqpr-
nais, o senador Carlos Chiarelli. do PFL, está com Collor <Ée-
gue nessa direção o deputado do PMDB, Arnaldo Prieto.jjm
Sergipe o poderoso presidente da Confederação do Coméâio,
senador Albano Franco, eleito pelo PMDB, esta com Collor {Irafazer frente ao ministro João Alves, deputado do PFL, quaraAureliano Chaves e agora é Sílvio Santos. A deputada Saara
Cavalcante, do PFL, aderiu a Mário Covas, o senador Joãoje-
nezes, antes PMDB e depois PFL, já manifestou sua adesãao
PMB, para apoiar Sílvio Santos. No Piauí trava-se uma Iutre-
nhida entre o senador Hugo Napoleão e o governador Albrto
Silva, aquele está com Sílvio Santos e este com Collor. I

0 quadro político está difícil de ser diagnosticado e ceje-
te erro de imprudência quem acreditar nas pesquisas eWo-
rais de opinião pública. Deputados, senadores e governadjesdos Estados estão dispostos a garantir suas bases eleitotis,
como sucede no Ceara em que a familia Bezerra, de grade
prestígio, está com Collor, enquanto o governador Tasso Jefis-
sati marcha com Mário Covas.

Com o desenvolvimento da candidatura Sílvio Santos (rá
possivel, dentro de uma semana, apontar os favoritos doiri-
meiro turno.
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su— InformáticaMÊÊÊâ
Mercado exige. E os cursos se multiplicam.

Nos últimos dois anos, os cursos
universitários na área de informática
cresceram 155%. São muitas as opções
na área de graduação. Na pós-gradua-
ção, já existem 19 cursos em diferen-
tes universidades.

• A demanda por profissionais de ní-
vel superior da área de informática con-
tinua em alta. Um bom indicador dessa
situação encontra-se na área de ensino,
onde os cursos universitário
multiplicam-se com rapidez. Em menos
de dois anos, o número de cursos de gra-
duação voltados para a informática
cresceu 115%, passando de 77 cursos em
1987 para 197 neste ano. No nível de pós-
graduação, já existem 19 cursos, abran-
gendo diferentes áreas de interesse, tais
como inteligência artificial, redes e sis-
temas de distribuição. Para os orienta-
dores de teses de mestrado e doutorado,
uma das principais dificuldades na exe-
cução de seu trabalho encontra-se fora
da escola, no departamento de recruta-
mento de pessoal das empresas: em
troca de empregos bem remunerados,
uma boa parte dos alunos está preferin-
do postergar suas defesas de teses.

De acordo com o Catálogo das Ins-
tituições de Ensino Superior em Infor-
mática, lançado recentemente pela
Secretaria Especial de Informática
(SEI), a maior oferta de vagas situa-se
na região Sudeste. Dos 118 cursos de
Tecnólogo em Processamento de Dados
existentes no país, 71 concentram-se
nessa região. Nela também está locali-
zada quase a metade dos 46 cursos de

.bacharelado em Ciência da Com-
putação.

Politécnica

A Poli-USP também está preparan-
do para 1990 uma experiência pioneira
no ensino da informática, segundo infor-
mações do professor Antônio Marcos de
Aguirra Massola, presidente da Comis-
são de Orientação Didática do Curso
Cooperativo do campus avançado de
Cubatão.

Na Baixada Santista, os alu-
nos do curso de computação irão divi-
dir o tempo de estudo em
quadrimestres alternados entre a eseo-
Ia e as indústrias da região, nas quais
receberão salários compatíveis com as
funções que irão desempenhar. As em-
presas também participarão da avalia-
ção do desempenho dos estudantes.
Para Massola, uma das vantagens do
sistema cooperativo, que conta com o
apoio da Prefeitura de Cubatão e da Fe-
deração das Indústrias de São Paulo
(Fiesp), é a otimização do uso dos equi-
pamentos. Alternando-se turmas, eles
podem ser melhor aproveitados.

Uma das escolas mais destacadas
nesse cenário é a Politécnica, da Uni-
versidade de São Paulo (USP), que ofe-
rece cursos de computação e
microeletrônica. No próximo ano será
aberta a primeira turma, com 60 alu-
nos, do curso de Mecatrônica, na área
de Engenharia Mecânica. Deverá for-
mar engenheiros voltados para a apli-
cação de conhecimentos digitais na
área mecânica.

Ampliação

No Sul, a Universidade Federal de

Santa Catarina (UFSC) também
.prepara-se para ampliar suas ativida-
des em 1990, quando passará a oferecer
um novo curso, de Engenharia de Con-
trole de Automação. Atualmente ofere-
ce as opções de ciência da computação
e engenharia elétrica, com ênfase em
computação e eletrônica, incluindo a
pós-graduação.

Outra escola em busca da diversi-
ficação é á Universidade Federal de
Pernambuco, que está criando o curso
de extensão em informática. Trata-se,
segundo o coordenador da pós-
graduação em informática, Sílvio Mei-
ra, de um tipo de curso destinado ao re-
treinamento de profissionais que se
graduaram em outras áreas, mas que
acabaram atuando no campo da infor-
mática, adquirindo conhecimentos na
prática ou em cursos de treinamento.
Será, segundo Meira, um .Ipo de "pós-
graduação leve". Atualmej^e ele dispõe
de 20 vagas para mestrado, com quatro
áreas de concentração: linguagem e en-
genharia de software, banco de dados,
redes e sistemas de distribuição, teoria
e inteligência artificial.

É nesses cursos mais avançados
que as empresas buscam, novos qua-
dros, demonstrando um forte apetite.
Segundo Hélio de Menezes Silva, coor-
denador de pós-graduação da Universi-
dade Federal de Paraíba, que conta
com 15 vagas por ano, há desistências
na reta final dos cursos. "As empresas
absorvem os profissionais assim que
concluem seus créditos, antes da defe-
sa de tese", diz. José Carlos Moreira
Bermudez, da Federal de Santa Cata-
rina, confirma a tendência.

Aquecimento geral
Essa demanda acelerada pode ser

compreendida pela conjunção cie alguns
fatores imediatos, como o aquecimen-
to geral da indústria, com fatos estru-
turais. O setor industrial parece alheio
às especulações sobre hiperinflação e
prováveis abalos provocados pelas elei-
ções presidenciais. A produção vem re-
gistrando taxas de crescimento desde o
final do Plano Verão, chegando a 7,8%
em agosto, segundo o IBGE. Trata-se da
maior taxa da década, comparando-se
os índices do mesmo mês desde 1981. Is-
so tem um duplo efeito: leva à contra-
tação de mais profissionais para as
áreas de processamento das indústrias
e aciona as engrenagens das fábricas de
computadores e periféricos. E aí pode-
se falar em fatores estruturais: a indús-
tria de processamento de dados sempre
apresentou um elevado nível de escola-
ridade entre seus empregados. Em 1987,
de um total de 30.947 contratados, 37%
tinham curso superior, segundo dados
da SEI. Independentemente do aqueci-
mento conjuntural da economia, a po-
lítica que o país adotou para a
informática acaba provocando investi-
mentos na formação de recursos huma-
nos de nível superior. Daí a proliferação
de cursos voltados para esse setor. .

Mas essa situação também oferece
riscos, segundo o professor Meira, de
Pernambuco. Ele lembra que a deban-
dada de profissionais para as empresas
se deve também ao fato de a universi-
dade oferecer poucos atrativos, em ter-
mos de condições de trabalho e salários.
Em setembro, o valor mensal das boi-
sas de pós-graduação era de apenas
NCzÇ 1.900,00. Isso, diz Meira, desesti-
mula a formação de pesquisadores.

Fujitsu
acusada de
dumping

I Planin com vigência prorrogada
a ??

Tóquio — A Fujitsu
Ltda., segunda maior fa-
bricante de computadores
do Mundo (a primeira é a
IBM),i'méteu-se em apu-
ros, devido à revelação de -
que venceu pelo menos
quatrp importantes con-
corrências abertas pelo
Governo japonês, para a
aquisição de computado-
res, com ofertas que varia-
vam de US$ 0,07 a US$ 71
(de NCz$ 0,38 a NCz? 383,
pela taxa oficial de câm-
bio). Em resultado, o Mi-
nistério do Comércio e
Indústria Internacional
(Miti) decidiu proceder a
uma investigação de prá-
ticas comerciais suspeitas
por parte da indústria ja-
ponesa de computadores.

O Governo japonês pa-
rece estar particularmen-
te preocupado com a
perspectiva de que as re-
velações reforcem as quei-
xas americanas de que os
japoneses aceitam imen-
sas perdas com esta prá ti-
ca, o dumping, para
expulsar concorrentes do
mercado — ainda que,
neste caso, a competição
seja no Japão.

O Poder Executivo
encaminhou ao Con-
gresso Nacional, no últi-
mo dia 25, uma medida
provisória que prorroga
por 30 dias a vigência do
I Plano Nacional de In-
fòríttáticã'^ Mtbmação
(Planin). No mesmo
dia, a Comissão de Ciên-
cia & Tecnologia, Comu-
nicação e Informática
da Câmara dos Deputa-
dos aprovou a prorroga-
ção do I Planin pelo
prazo de seis meses. A
proposta, que foi enca-
minhada ao Senado,
contrariou projeto-de-lei
do deputado Benito Ga-
ma (PFL-BA) que havia
sugerido a prorrogação
por doze meses. A vigên-
cia do I Planin terminou
no dia 26, mas o Execu-
tivo, a quem cabe o en-
caminhamento de um
projeto do plano a partir
da proposta do Conin,
enviou a mensagem so-
bre o II Planin ao Con-
gresso Nacional há
pouco mais de um mês.

No parecer favorá-

vel à proposta de prorro-
gação por 12 meses, o
deputado do PMDB do
Paraná, Maurício Fruet
(o mesmo parlamentarindicado para relator do
II Planin) explicou que
o tempo reduzido impe-
diria um debate amplo
com empresários, pro-
fissionais, pesquisado-
res e outros setores
envolvidos com a quês-
tão. O vice-presidente da
comissão, José Costa
(PMDB-AL), defendeu a
prorrogação por apenas
seis meses e sugeriu
que, se for necessário,
haveria outra votação
para prolongar a valida-
de do plano. Para Costa,

âualquer 
adiamento nas

ecisões do Congresso
sobre o assunto implica
em delegação de pode-
res ao Executivo "que
está fazendo o que quer
no setor", mas a prorro-
gação pode ter o mesmo
efeito.

"Mais uma vez o Le-
gislativo assina um che-
que em branco para o

Executivo", condenou o
deputado. Ele teme que
no período de prorroga-
ção, o governo ceda às
pressões internacionais
que de acordo com o
parlamentar, já esta-
riam se manifestando
através de visita de es-
pecialistas norte-
americanos a autorida-
des governamentais, co-
mo ao secretário de C &
T Décio Zagottis. "Uma
dessas visitas seria a de
um consultor para pro-
priedade intelectual que
trabalha para grandes
empresas norte-
americanas que viria
negociar questões rela-
cionadas ao assunto
com o governo brasilei-
ro", revelou Costa. O de-
putado criticou
duramente o II Planin
apresentado pelo gover-
no: "aquilo não é um
plano, é discurso, não diz
nada".

Segundo ele, o pro-
jeto sugere que o Con-
gresso transfira ao
Executivo todos os pode- ano.

Informática terá
espaço na Escolar'90

A partir de 1990 as
indústrias de informáti-
ca terão mais uma feira
para mostrar seus pro-
dutos. A escolar, que até
este ano reunia básica-
mente fabricantes de ca-
dernos, papelaria e
brinquedos pedagógicos,
foi reformulada para
atender a novos segmen-
tos. Agora, denominada
4a. feira Nacional de Pro-
dutos para escola, escri-
tório e papelaria, a
mostra ampliou em 50%
o espaço do pavilhão da
bienal do Ibirapuera des-
tinado aos expositores.
De 6 mil m2 passou para
9 mil m2.

Empresas de formo-
lários contínuos, softwa-
res, microcomputadores
e periféricos devem par-
ticipar da Escolar'90, ao
lado de fabricantes de
móveis e produtos para
escritório. Adriana de Li-
ma Mestres, gerente de
comunicações da
Francal-Feiras e Em-
preendimentos, promoto-
ra do evento, afirma que
para a realização dessa
feira, a empresa deve in-

vestir US$ 600 mil e man-
tém a estimativa de um
retorno aproximado de
US$ 720 mil com a co-
mercialização total dos
estandes.

O evento começou
em 1987, com apenas 45
expositores. Da primeira
edição à última, a Eseo-
lar teve o seguinte balan-
ço: um volume de
negócios de US$ 23,5 mi-
lhões, 315 expositores, 12
mil m2 de estandes e um
público visitante de 58
mil pessoas. Adriana
acredita que a Escolar'90
deverá registrar a parti-
cipação de 225 exposito-
res, que devem comer-
cializar,no mínimo, US$
16,9 milhões. Outra estra-
tégia adotada pela Fran-
cal, segundo Adriana, foi
modificar a data de rea-
lização da feira de agos-
to para o período de 11 a
14 de setembro, pensando
justamente em favorecer
os participantes, que di-
ziam não ter tempo sufi-
ciente para preparar
seus lançamentos para o
ano seguinte.

Visilog: software para
visão por computador
Visilog é um software para visão

por computador, desenvolvido em mú-
tua colaboração pela empresa france-
sa Noesis, que o comercializa, o
Instituto Nacional Francês de Pesqui-
sa em Informática e Automação (In-
ria) e a Escola de Minas de Paris.
Trata-se de um software completo de
alto desempenho que inclui os mais
modernos conceitos de processamento
de imagens de visão por computador.

Software aberto, o Visilog pode ser
utilizado como biblioteca cient í fica ou
sob ocontrole de um monitor interati-
vo. Desenvolvido em linguagem C, sob
sistema Unix, opera, praticamente, em
todos os tipos de computadores que
possuem um compilador C padroniza-
do. Atualmente está sendo proposto pa-
ra uso em microcomputador IBM PC
ou compatível, estações de trabalho
Sun, Appollo, Microvax, HP 9000, Buli,
Silicongraphics, IBM 6150, e outras. Su-
porta em suas visão básica, os cartões
Imaging Technology, Matrox, Sistema
Sud, VMES. Várias estações de traba-
lho podem, portanto, trabalhar numa
mesma rede de computadores pessoais
com o mesmo software.

Equipamento de alto desempenho
para processamento numérico da ima-
gem em análise de cenas, o Visilog foi
projetado para centros de pesquisa e

para o desenvolvimento de aplicações
industriais. Permite resolver as mais
diversas aplicações de detecção de ob-
jetos, contagem de partículas, análise
de formas e regiões etc.

O Visilog oferece, por outro lado,
módulos complementares que inte-
gram rapidamente ao núcleo principal.
Esses módulos foram desenvolvidos
para atender às necessidades especi-
ficas em niktéria de pesquisa avança-
da, notadamente em morfologia
complexa, reconhecimento e posiciona-
mento de objetos, reconstrução em três
dimensões,-' visão estereoscópica e seg-
mentação de imagens.

O software se destina a numerosos
campos de aplicação, tais como: con-
trole de qualidade, inspeção e detecção
de defeitos, criação de imagens em me-
dicina e análise microscópica, crista-
lografia, metalografia, petragrafia,
visão robótica com reconhecimento e
posicionamento de objetos, visão mó-
vel, teledetecção, monitoração, aplica-
ções militares etc. Esses campos são
interessantes a diversos setores indus-
triais, tais como: indústrias elétricas,
eletrônicas, químicas, metalúrgicas,
petrol í feras, médicas e paramédicas,
aeronáutica, aeroespacial, agroali-
mentar, automatização de produção e
outras.

MI/TRO
víhips

MICROCHIPS
INFORMÁTICA
Assistência técnica especia-

lizada:Microcomputadores MSX (Hot-Bit,
ExpertJ;(_'_ AT7XT, CP 500;Drivos PC, MSX, CP 500;Nobreaks, estabilizadores;Monitor de vfdeo;" Impross. em geral, vídeo cassettes.

Chamados avulsos/contr. monu-
tenção. N. endereço: Antônio Barre-
lo 864. F: 2237317. Dir: ex-toc:
Sho^p/Embratel.

res para definir pratica-
mente tudo sobre
política de informática
sem fixar datas, diretri-
zes, objetivos ou recur-
sos. Costa concordou
que a votação do II Pia-
nin deve acontecer após
ampla discussão. Mas,
como em outras comis-
soes da Câmara, a dis-
cussão de importantes
projetos deve ser dificul-
tada pela campanha pa-
ra eleição
presidencial. E 1990
também não será um
ano fácil. A previsão é
de que o Congresso só
trabalhe efetivamente
no início do ano; depois
os parlamentares volta-
riam a seus Estados pa-
ra tentar novo mandato
nas eleições legislativas
de novembro. Apesar
das dificuldades, Mauri-
cio Fruet propõe intenso
programa de atividades
incluindo painéis e au-
diência que começaria a
ser executado em feve-
reiro, depois do recesso
parlamentar do fim do

bit, bit, bit,
A eleição que vai definir a nova diretoria da Sucesu-
PA já tem data marcada. Será no próximo dia 30
de novembro. Os editais de convocação devem ser
publicados ainda nesta semana ****** Os trabalhos
técnicos mais concorridos apresentados durante o
XXII Congresso Nacional de Informática estarão
sendo reapresentados neste início de novembro,
sempre às 19 horas, no auditório da Sucesu-SP
****** A programação é a seguinte: dia 6 "Os vírus
no microcomputador: como detectá-los e elimina-
los"; dia 7 "Análise comparativa do desempenho de
arquiteturas multiprocessadoras baseadas na famí-
lia Motorola MC 88000"; dia 8 "O conceito de asso-
ciação: uma extensão do modelo de entidades e
relacionamentos"; e dia 9 "A implantação de redes
locais nas empresas: uma abordagem por técnicas
de centros de informação e sistemas de grande por-
te" ****** A ATM Informática estará realizando en-
tre 8 e 12 de novembro, na ilha de Itacuruçá, no Rio
de Janeiro, os seminários "Marketing em Informa-
tica" e 'Plano diretor de produção". Inscrições e
informações podem ser obtidas pelos telefones
(021) 242-4113 e 231-1092 ou (011) 258-2411 ****** A
chamada de trabalhos para o Informática Sucesu _0,
que acontecerá de 27 a 31 de agosto de 1990, no Rio
de Janeiro, já está sendo divulgada ****** Os tra-
balhos devem estar integrados nos temas adminis-
tração e gerência de informática, capacitação
profissional, mercado de trabalho, aspectos econô-
micos, políticos e sociais da informática, automa-
ção industrial e controle de produção, comunicação
de dados: tecnologia e serviços, e muitos outros
****** Até o dia 1? de dezembro deste ano os inte-
ressados devem enviar um resumo ( uma ou duas
páginas no máximo) contendo uma explicação ge-
ral do trabalho ****** Serão atribuídos três prêmios
aos melhores trabalhos. Para participar e concor-
rer à premiação, basta entrar em contato com a
Sucesu-PA, no edifício Clube de Engenharia, ou di-
retamente com a Sucesu-RJ, na avenida Rio Bran-
co, 257, 12? andar, Rio de Janeiro ****** Estão
abertas as inscrições para o concurso de professor
auxiliar do Departamento de Informática da Uni-
versidade Federal do Pará (UFPa), na matéria Lin-
guagens e Técnicas de Programação. Portadores de
diploma de graduação em cursos da área de Ciên-
cias Exatas ou pós-graduação em Informática in-
teressados no concurso, devem procurar a
Secretaria do Centro de Ciências Exatas e Naturais,
no campus universitário, para maiores informações
e inscrições-

Reconhecimento de
vozes: primórdios
A Toshiba, compa-

nhia eletrônica japonesa,
está trabalhando em um
sistema que pode reco-
nhecer vozes humanas.
Este sistema pode ser
utilizado pelo público em
geral, em vendas auto-
máticas, serviços banca-
rios ou semelhantes. Ele
já foi instalado em fase
experimental em estação
de trem em Osaka, den-
tro de uma máquina pa-
ra vender passagens de
trem.

A máquina tem ca-
pacidade de vender pas-

sagens para 26 estações
ferroviárias diferentes.
Após estudar as caracte-
rísticas das vozes de
uma mostra de mil pes-
soas, foi possível progra-
mar o sistema com base
nas estações que seriam
pedidas pelas pessoas'
que se utilizassem do
aparelho. A maneira de
se utilizar a máquina é a
seguinte: a pessoa inse-
re um cartão magnético
(previamente pago) e diz
qual é o seu destino. A
passagem é emitida au-
tomaticamente e o preço
deduzido do cartão.

ÂiNiüAin
V«.«\A

DESENVOLVIMENTO Er

CONSULTORIA
TREINAMENTO

I INFORMÁTICA
TENHA PERSONALIDADE

Reflita a boa Imagem de sua empresa, nos for-
mulários contínuos pré-impressos que você
utiliza: papel-carta micro-serrilhado, duplica-
tas, notas promissórias, relatórios e etc. Pois
é o seu melhor marketing de vendas.
A INFRO—ART associou-se a CHIS, uma das
maiores indústrias gráficas do país, oferecen-
do além da qualidade dos seus impressos, um
preço bem mais em conta.

Ligue para nós e peça um orçamento
sem compromisso.
Você vai ver... todos vão ver.

Fone 222-6506/222-4526 DIV. COMERCIAL
Tv. Rui Barbosa, 819-Reduto
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Escola particular —
uma empresa
Clodomir Colino

Só merece aplausos, o escritor e membro do Insti-
tuto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, Alberto
Barroca, quando, em seu comentário no Diário do Co-
mércio, afirmou que o Professor Roberto Dornas, pre-
sidente reeleito por unanimidade para mais um período
na FENEN — Federação Nacional dos Estabelecimen-
tos de Ensino, colocou o dedo na ferida do ensino brasi-
leiro, com a perícia de seu nome digno e com a
responsabilidade de educar, com larga folha de serviços
prestados ao país.

O fracasso do ensino se deve ao Estado e o ensino
particular deve ser pago. O enfraquecimento do ensino
por parte de quem é obrigado a dar, o Governo, trouxe
para a rede particular o cliente sem condições econô-
micas para arcar com os ônus das escolas de livre ini-
ciativa.

O problema foi se exasperando ao longo dos anos,
sabido que o Brasil produz, oitocentos mil jovens, anual-
mente, a procura de escola e de trabalho. Essa cifra as-
tronômica de brasileiros por um lugar ao sol
proporcionou o imediatismo das medidas de urgência,
e, quase sempre, medidas paliativas. Salas exíguas ou
sem funcionalidade, falta de material didático, despre-
paro de professores e pobreza crônica dos alunos, eis o
quadro clínico de um ensino que exigia mais escolas, à
medida que também lhe exigia uma sociedade cada vez
mais politizada.

Ora, não se pode, no regime democrático em que vi-
vemos, lançar sobre a iniciativa particular a culpa dos
erros pedagógicos, administrativos e burocráticos. Nem
da falência do ensino, somente porque é exercitado o di-

reito de cobrar mensalidades que possam cobrir as des-
pesas orçamentárias, e, evidentemente, dar lucro, aqui
entra o grande ataque contra o ensino da livre iniciati-
va: o lucro. Muitos, partem para jogá-lo contra a opinião
pública, generalizando o ensino, em comércio da pior
qualidade, o que na verdade não ocorre, pois afinal há
que se admitir que toda empresa visa lucros para seus
acionistas, e o colégio particular, como empresa, não po-
de fugir à regra. E outra coisa muito importante: nin-
guém é obrigado a substituir o Estado, dando de graça
aquilo que, pela Constituição, e pela sua natureza, faz
parte integrante de suas atividades essenciais.

Na democracia liberal, quem quiser escola particu-
lar deve pagá-la. Seu direito de opção é escolher aquela
que atenda às suas necessidades econômicas básicas.
O que sucede, porém, é que o assistencialismo difunde
na cabeça do cidadão comum a idéia de que ele tem di-
reito a colégio particular e àquele que ele quiser, e pelo
preço que quiser pagar. A pessoa gasta, o que pode; usa
o que pode e vive de acordo com seus salários. Embora,
aqui no Brasil, os paradoxos desmintam este axioma:
estudantes vestindo calças "jeans" de quinhentos cru-
zados novos, protestando contra o aumento das mensa-
lidades.

Se o colégio é caro, deve procurar outro mais bara-
to. Esta é, infelizmente, a dura verdade. Entretanto, ai-
guns pais ainda insistem em colocar seus filhos em
colégio caros, sejam porque a escola pública é deficien-
te, seja porque é "bem" ter o filho em escola particular.
A concessão de bolsas e as vantagens das subvenções,
no fundo, levaram os cidadãos a confundir o ensino de
livre iniciativa como prolongamento do ensino governa-mental.

O humanismo, de há muito abandonado, criou vá-
rias gerações de talentos e de pensadores. O seu afasta-
mento descaracterizou a performance pedagógica, a
ponto de não se saber mais os princípios básicos de na-
cionalidade, patriotismo, ciência e literatura.

Em troca da aleatória transmissão horizontal do en-
sino, per<leu-se a visão correta ds importância da cultu-,
ra, como forma de consolidação da alma nacional! A
conseqüência não se fez esperar: em menos de uma ge-ração, a instrução baixou a níveis calamitosos, a ponto
de se classificarem nos vestibulares alunos com médias
menores do que o minimo antigo. Em nome de inventi-
vos cursos profissionalizantes, proliferam arrevezados,
cursos exóticos, sem que se atendesse, na verdade, à rea-
lidade brasileira e suas carências.

Não seria agora, portanto, o ensino da livre iniciati-
va, com o preço de suas mensalidades, o grande e maior
culpado dos descalabros pedagógicos brasileiros, onde
existem universidades com quatro professores por alu-
nos, e escolas fundamentais, onde a professora não sa-
be separar palavras.

É importante e muito importante, que o grosso da
população comece a dirigir as grandes verdades que lhe
são surrupiadas. O ensino de livre iniciativa, é uma em-
presa, como qualquer outra, que não substitui o ensino
público, nem a ele está comboiado. O ensino particular
é uma opção e não uma solução. Se não há vagas, cum-
pre obrigar o Estado a criá-las, como constitucionalmen-
te se dispõe, e não reunir grupos vestindo a última"griffe" com adolescentes mascadores de chicletes pa-
ra mais uma indisciplina cívica.

Palácio Antônio Lemos ocupa
terreno de Eduardo Angelim;

Quarenta e cinco
anos se passaram

i
Meus quinze anos
Comecei a namorar
Alegre feliz infância
Bom é sempre recordar

II
Tive muitas namoradas
Garotas simpáticas, bonitas
Lacinhos na cabeça
Vestidos de chitas

III
Primeira não se esquece
Menina educada, genial
Gostávamos tanto tanto
Que amor fraternal

IV
Depois veio a segunda
Uma garota faceira
Menina cor de jambo
Olhos de feiticeira

Depois logo a terceira
Uma jovem elegante
Com carinho vivemos
Um amor cativante

VI
Festa de carnaval, Alzira
Namoro de moment-:
O amor então cresceu
Acabou em casamento.

Amigo LEONAN CRUZ: Li o teu livro "Chão sem
asfalto". Reli e gostei, mas gostei mais ainda da página35 "este mês de Julho": — triste, que envolveu também
meu coração de filho. Quanto às referências ao desem-
bargador Manoel Cacela Alves, concordo e acrescento:
Alves no nome e ALVO na brancura negra da toga de
Juiz.

Quanto ao teu namoro rápido no Carnaval, o meu,
acabou em casamento, que passados 45 anos, ainda con-
tinua como naquele tempo.

Antônio Farias Coelho

Luiza Clara se casou em terceiras núpcias com Eduardo
Angelim.

Conheceram-se muito jovens no bairro da Campina, onde
moravam e em seus delírios juvenis, alimentavam o sonho de
um dia se unirem.

Entretando, Eduardo era um pobretão, sem eira nem bei-
ra, c o pai de Luiza Clara, um usuário de marca maior, não via
com bons olhos aquela amizade entre sua filha e Eduardo. Por
isso, tratou de arranjar um casamento para a filha.

Desde tempos imemoriais que cavalo velho gosta de cam-
pim novo! Vai dal que a menina — modo de dizer — de 15 anos,
por imposição do pai, casou-se com o velho capitâo-de-armada
Theodosio Constantino Pimenta, de 72 anos, mas dono de consi-
derável fortuna em moeda sonante e com mais de uma vintena
de propriedades (casas). E o seu Antônio de Jesus (nome do paide Luiza Clara) recebeu um polpudo dote pelo casamento da
filha.

Eduardo desesperou-se! Porém, para ele tudo estava con-
sumado. NSo podia mais ficar na cidade, vendo o velho gotoso
na posse da beleza trescalante e benjoim de Luiza Clara, e
embrenhou-se nas matas do rio Acará, nas terras do coronel Fé-
lix Antônio Clemente Malcher — o tigre do Acará.

Luiza Clara mudou-se do bairro da Campina e foi morar com
o marido, no bairro da cidade — aristocrático, naquele tempo— em uma senhoril casa, com a frontaria azulejada e com três
elegantes janelões guarnecidos de arabescadas guarnições de
ferro e com peitoris de mármore de carrara, à guisa de sacadas.

Todavia, o velho capitão não agüentou o repuxo e um ano
depois entregou a alma ao Criador, completamente exaurido.

No Acará, quando Eduardo tomou conhecimento da viuvez
de Luiza Clara, encheu-se de esperança e empreendeu a viagem
de volta. Cuidado desnecessário, pois a sua amada já havia ca-
sado novamente.

Aconteceu que o pai de Luiza Clara não perdeu tempo e con-
seriou as segundas núpcias, com o ricaço comerciante portu-
guês Simão José da Silva, dono de armazéns de estivas, de casas,
de terrenos e de um engenho na localidde de Madre de Deus em
Barcarena.

Simão orçava pelos 5G anos e era dono de uma saúde de fer-
ro, para a decepção de Eduardo.

Com isso, a filha de Antônio de Jesus se tornava mais rica
e amparada.

Tbdo o terreno adjacente ao Palácio dos Governadores (ho-
je Lauro Sodré) pertencia a Jerônimo Manuel de Carvalho, que,
ao morrer, deixou-o para a sua sobrinha Ana Perpétua Rosa de
Carvalho de Jesus, mãe de Luíza Clara, que, por sua vez,
recebeu-o quando da morte de sua mãe.

Três anos depois do segundo casamento de Luíza Clara, a
Revolução Paraense, como o deus Moloch, sorveu incontáveis
vidas humanas, levando também a de Antônio de Jesus. E as-
sim Simão ficava sem sogro, seu principal esteio para assegurar-
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José Valente
lhe o amor de Luiza Clara.

No finzinho de fevereiro de 1835, a Revolução Paraense ti-
nha colocado os jovens nas posições de comando: Francisco Vi-
nagre, 23 anos, presidente da Província; Antônio Vinagre, 21
anos, comandante das Armas; Eduardo Angelim, 21 anos, co-
mandante dos Guardas Municipais Permanentes; Geraldo Ga-
vião, 20 anos; João Miguel Aranha, 24 anos; Manoel Nogueira,
18 anos; Quintilinno Barbosa, 23 anos; Amaro Paulo, 18 anos;
Manoel Bernardo, todos auxiliares diretos do governo, mais Ma-
nuel Sabino, 19 anos, comandante-geral das Guerrilhas; Manoel
Barbosa, 21 anos; comandante do Porto da Pedreira; Rufino
Barbosa, 23 anos, comandante do Forte do Castelo; José Pesta-
na, 19 anos, comandante do Porto do Carmo e muitos outros.

Esses jovens eram intensos á corrupção. Eles faziam as le-
trás da Lei, tornaram-se estuantes de vida e o perigo do movi-
mento Cabano estava ai. Com rarlssimas excessões, a corrupção
é inerente aos mais velhos. E foi por isso que o regente Feijá foi
condescendente com os revolucionários Farroupilhas — sediçâo
eminentemente separatista — é puniu com a morte; com o de-
gredo e com a prisão sumária os jovens revolucionários paraen-
ses, que só queriam dar vida às letras mortas da Lei.

Angelim, nesse final de fevereiro, era o comandante dos Mu-
nicipais Permanentes. 21 anos de probidade e de incorruptibili-
dadel Trazia os seus comandados sob férrea disciplina.

A família de Simão José da Silva vivia tranqüila e o seu che-
fe exercia o seu trabalho sem perturbações. De longe, Angelim
velava por sua segurança.

Mas, como não há mal que sempre dure nem bem que não
tenha fim, um dia partiu-se o pote.

)í;;m ,O estabelecimento comercial de Simão José da Silva
situava-se na rua da Imperatriz (antes da Praia, depois Boa Vis-
ta hoje 15 de Novembro), esquina da rua do Pelourinho (hoje 7
de Setembro), numa casa assombrada, sendo os altos destina-
dos à residência de seus familiares e agregados.

Nesse dia, desde cedo, nas bodegas que proliferavam às
.margens do rio e nas proximidades da casa de Simão, um gru-
pelho dos guardas Municipais entregavam-se a libações ai-
coolicas.

Lá para o meio-dia, os patuscos se desentenderam, come-
çando dal uma formidanda discussão.

Simão e a mulher haviam terminado de almoçar, quando
os tiros começaram e a curiosidade de ambos custou a vida de
Simão.

Foi assim:
Os dois assomaram à janela da residência para espiar os

acontecimentos.
O que viram foi dois guardas municipais estirados no leito

da rua e os demais atirando a esmo. Unia das balas perdidas
atingiu o rosto de Simão, matando-o instantaneamente.

Os desafetos de Eduardo Angelim acusaram-no de ser o

mandante do crime.
Em sua defesa saiu a viúva de Simão, fato que pesou muito,

na prova da inocência de Angelim, ante a Comissão de Inquérito.
Dessa vez, a viuvez de Luiza Clara não durou 30 dias, poiscasou-se com Eduardo, que de um momento para outro ficou ri-

qulssímo.
A Revolução Paraense foi esmagada. Os lideres que não fo-

ram imolados sumariamente foram degradados, como no caso
de Eduardo Angelim, que, depois de uma estada nas prisões do
Rio de Janeiro, foi segregado na Ilha Fernando de Noronha, por10 anos.

Regressando ao Pará em 1851, Angelim viu que as casas quelhe pertenciam tinham novos donos. No terreno de sua proprie-dade, ao lado do Palácio dos Governadores, o governo estava
construindo um novo palácio.

Eduardo bateu em todas as portas, para conseguir a reinte-
gração de posse do seu imóvel ou então receber o pagamento
por ele. Entretanto, era malhar em ferro frio.

Angelim, mesmo no prejuízo, pagou todas as dividas por ele
contraídas havia quase 20 anos, para manter a Revolução Pa-
raense.

Os governantes da época não reconheceram o seu gesto de
probidade, quando entregou ao bispo Romualdo e a outras pes-soas mais de 100 contos de réis — quantia fabulosa para a épo-
ca — para que fizessem chegar às mãos do governador-militar
o dinheiro que pertencia ao Pará. O bem sempre se paga com

mal.
Angelin tentou, pela última vez, uma reparação pecuniária

pelo terreno ao lado do palácio.
Fê-lo através de um requerimento à Assembléia Provincial,

por intermédio dos deputados Antônio Gonçalves Nunes e Lou-
renço Paes de Souza, o qual foi apresentado na sessão ordiná-
ria do dia 24 de setembro de 1868. Quatorze anos antes de sua
morte.

O requerimento de Eduardo Angelim foi considerado insub-
sistente.

Ao requerente, só restou retirar-se para o seu sitio Madre
de Deus, em Barcarena. O único bem que lhe restou. Não o to-
maram por ser longe e de difícil acesso.

E é no terreno de Eduardo Angelin que está construído o Pa-
ácio Antônio Lemos, já ataperado, para a nossa vergonha.

Os cabanos viveram e morreram pobres. Em contraparti-
da, por ocasião da morte do seu principal algoz, o Marechal das
Gardênias, Soares Andréa, no seu testamento, constavam deze-
nas de casas e terrenos às margens da Estrada das Mongubei-
ras (hoje Almirante Tamandaré), que ele conseguiu amealhar
na terra injustiçou perto de 10 mil pessoas.

Andréa entrou no governo da Província do Pará sem ter na-
da por aqui e, após três anos de governo, tornara-se um latifun-
diário urbano.

Ê, esse mal já vem de longe...

Inglês de Sousa, outro grande esquecido
Não é necessário o número de filhos ilustres do Pará que fio-

resceram em outras plagas, abrangendo todos os ramos de conhe-
cimento. Vale destacar, nesta oportunidade, alguns que brilharam
na literatura, firmaram conceito nacional. Dentre tantos, basta lem-
brar José Veríssimo, Farias Brito, Oswaldo Orico e Inglês de Sou-
sa, este, o que pretendo relembrar com esta modesta página. Jurista
e escritor, professor e político, nasceu na cidade de Óbidos, no dia
25 de dezembro de 1853. Viveu 05 anos. Faleceu no dia 6 de setem-
bro de 1918. Estudou as primeiras letras e humanidades em Belém
do Pará, no antigo Lyceu Paraense. Ainda nos verdes anos viajou
para Recife e ingressou na Faculdade de Direito. No meio do curso,
tal como fez Ruy Barbosa, pediu transferência para São Paulo, pa-ra a velha faculdade das Arcadas, por onde se formou e recebeu
o grau, em 1876. Sempre mostrou pendor para a imprensa e paraas letras. Ainda acadêmico de Direito escreveu vários de seus li-
vros, entre os quais: 

"História de um pescador", em 1876; "O Cal-
culista", 1876; ''O Coronel Sangrado", em 1877. Este era um livro
amazônico, realista e naturalista, à semelhança de outros que sur-
giram no cenário nacional, seguindo a onda nacionalista e natura-
lista, como "O Mulato", de Aluízio de Azevedo: "A Carne", de Júlio
Ribeiro; "A Normalista", de Adolfo Caminha; ''Hortência", de João
Marques de Carvalho, publicado em Belém, em 1886; "O Atheneu"
e o próprio Missionário, de Inglês de Sousa.'" Inglês de Sousa, ainda estudante, conseguiu a façanha de ser
eleito deputado estadual à Assembléia de São Paulo e ser nomea-
do, logo a seguir, presidente das províncias de Sergipe e do Espirito
Santo. ~"ambém foi secretário do Tribunal de Apelação — hoje Tri-
bunal de Justiça de São Paulo, quando foi nomeado diretor da Fa-
culdade de Direito do Rio de Janeiro, onde logo depois, fez concurso
para a cátedra de Direito Comercial. Publicou, então, vários livros
e estudos de Direito: "Títulos ao Portador", 1898; "Ante-Projeto do
Código Comercial", 1903; "Código de Direito Privado", obras que o
consagraram como iurisconsulto. Publicou, em 1888, o romance "O
Missionário", considerado pela crítica como o melhor e mais sóli-
do de seus trabalhos regionalistas. Escreveu, por algum tempo, vá-
rios "Contos Amazônicos", sob o pseudônimo de Luiz Dalzani, e na
Revista Brasileira, dirigida por Veríssimo, o conto "Acauan". Jun-
tamente co Lúcio de Azevedo, José Veríssimo, redigiu o ante-projeto
dos Estatutos da nascente Academia Brasileira de Letras, estudos
de que também participou Joaquim Nabuco, a academias solene-
mente instaladas na sessão de julho de 1897, sessão presidida porMachado de Assis, tendo Rodrigo Octávio como Io secretário; Joa-
quim Nabuco orador e Inglês de Sousa, tesoureiro. O livro de con-
tos, escrito com pseudônimo de Luís Dalzani, foi editado em 1892,
com o subtítulo de "Cenas da Vida Amazônica".

A vida profissional e literária de Inglês de Sousa foi toda ela
desenvolvida no sul do país, não sendo muito difundida no Pará, onde
só era conhecida nos meios culturais, mast é interessante assina-
lar, quase todos os seus romances e contos giram em torno da Ama-
zônia, de seus costumes, de suas gentes, o que imprime um sabor
todo especial à descrição envolvendo o comportamento das pessoas,como se pode vislumbrar nas primeiras páginas do livro, edição da
Universidade Federal do Pará, 1968."Pela manhã de um dos últimos dias de maio de 1870, três pes-soas qualificadas da cidade de Óbidos achavam-se reunidas na ante-
sala da botica do senhor Anselmo Pereira, no largo da Cadeia: o
escrivão do júri Félix dos Santos Ferreira, o capitão Manoel Ma-
tias e o dono da casa.

O boticário era um homenzinho magro, de carão comprido e
chupado, e de cabelos longos e raros. Era o jornal da terra, a crôni-
ca viva, pois que a sua botica servia de ponto obrigatório de reu-
nião e palestra às pessoas mais importantes da terra, qualquer quefosse o partido político a que pertencessem. Como o boticário An-
selmo se gabava de não ser liberal nem conservador, a sua casa era
um terreno neutro, em que fraternizavam momentaneamente os
sectários dos diversos credos. O Anselmo tanto se lhe dava do sr.Cônego, como do Dr. B...., chefe do liberalismo paraense. Na situa-
ção liberal recebera por diversas vezes cartas em que o Dr.... lhe
pedia a sua intervenção nas eleições, e depois que subira o partidoconservador a miúdo o procurava o capitão Antônio Batista, com-
padre e íntimo amigo do cônego Siqueira, dizendo-se autorizado a
tratar com ele, a tudo respondia sempre o Anselmo com evasivase desculpas, procurando evitar a antipatia dos dois partidos, mastambém sem resolver-se a servi-los. O capitão Matias acusava-o de
ter semelhante procedimento por pusilammidade e interesse da bo-
tica; e jurava mesmo tê-lo ouvido dizer uma vez que se julgava a
sós com o escrivão Ferreira: "Macaco velho não mete a mão em
cumbuca".

Tinha-se o boticário na conta de imparcial porque falava malde todos, sem exceção; também o único defeito que lhe podiam im-
putar os inimigos era esse de maldizer, pois Anselmo levava vida

Clóvis Meira
regradíssima, e possuía em grande escala o admirável talento de
ocultar aos olhos de todos a sua vida Intima, coisa dificilima numa
pequena povoação, onde a maledicência é a única distração, é uma
coisa estabelecida, com que pessoa alguma se importa, mesmo por-
que os que a sofrem hoje pagam-se amanhã na mesma moeda. A
espionagem do lar doméstico nos lugares como Óbidos é feita com
grande tática e há muita gente que nisso emprega os seus talentos,
esforços e tempo. Há suas regras conhecidas, há os seus meios prá-
ticos, artisticamente coordenados, e em algumas pessoas é uma pai-
xão que aniquila quase todos os sentimentos, absorve todas as
faculdades, domina completamente o indivíduo.

Era o que sucedia com o capitão Matias. O boticário Anselmo
era simples maldizente; tudo o que contava ouvia-o na sua casa,
não tinha necessidade de deixar o balcão para saber o que se pas-
sava. O capitão era principalmente espião. Era ele quem primeirodescobria os escândalos domésticos, quem sabia ao certo quantos
namorados tinha uma rapariga, se fulano se vendera nas eleições
e por que quantia; nada lhe escapava'. Era curioso, indiscreto e men-

. tirpsp. Metia-se em toda parle,, conhecia a'topografia de todas as
casas, e era capaz de dizer sè tal porta tinha ou não chave. Desço-
bria os fatos que mais lhe ocultavam e tinha espias em todos os cam-
pos. Possuía uma arte diabólica para interrogar escravos e criados
e mesmo as pessoas da fami lia. Encontravam-no freqüentes vezes
rondando os quintais, ou com o ouvido pregado à parede de alguma
casa. Empregado na policia da cidade, nenhum ofereceria melho-
res vantagens do que ele. Possuía cem olhos que se repartiam ir-
mãmente a tarefa de velar constantemente sobre os negócios
alheios. Quando a arte de todo lhe não servia, supria com o enge-
nho os fatos não verificados.

Também o capitão Matias não tinha oficio senão: sindicar da
vida alheia; oficial reformado do Exército, vivia do soldo e de um
pequeno cacaual que possuía na costa fronteira a Óbidos, arrendan-
do ao português Jerônimo Figueira, cunhado do escrivão Ferreira,
cacaual que Matias apenas vira uma vez, quando fora tomar posse
dele, havia coisa de seis a oito anos.

O escrivão era uma entidade quase nula, uma dessas pessoasde quem não se diz bem nem mal; ouvia maldizer de um amigo com
a mesmo fleuma com que tomava rape, e elogiava, se isso lhe dava
na cachola, com o mesmo fogo. Indiferente a tudo, era porém, zelo-
so do ofício, e tinha uma crença arraigada na sorte, porque quandoouvia que a conhecido acontecera algum caso feliz ou infeliz, não
deixava de exclamar, com a maior filosofia do mundo:

Ê sina!
O escrivão ferreira, compadre e parente de metade da popula-

cão de Óbidos, era amigo e confidente das pessoas mais importan-
tes da terra. A sua filha Ana Maria, faceira rapariga, de 22 anos
de idade, poucos dias passava em casa do pai, tantas eram as ami-
gas que tinha, e no dia de seus anos os portadores de presentes e
de bons desejos não lhe deixavam a porta. Também se alguma pes-
soa havia em Óbidos que não excitasse a inveja, era o bom do escri-
vão, a qu,jm Óbidos inteiro tirava o chapéu respeitosamente.

Tais eram e resumo os três homens que se achavam a botica
do Anselmo, travando conversação animada.

É sina — dizia o escrivão Ferreira. — Pois quem haverá de
dizer que aquele curumim dava para alguma coisa?

Há pessoas assim — observou o capitão Matias.
Há, quando encontram quem as proteja, porque se prestam

a tudo — atalhou o boticário.
Não sei a quem ele se prestou — tornou o capitão —, o queé verdade e que está muito melhor do que quando fugiu daqui.
Ê sina...
Qual sina! É que o rapaz soube trabalhar e agradar aos pa-

trões. Lá esperto foi ele sempre muito, apesar de ter levado aquela
tunda do Ribeiro, na questão do Uricurizal. Se o tenente estivesse
agora na cidade é que havia de ser bonito! Mas a nova há de che-
gar cedo lá pelo Paranameri, só queria ver a cara do mulato.

Ora o que há de ser — tornou o Anselmo —, também não tem
nada que empate.

Mas quem haverá de dizer... — ia repetindo o escrivão.Eu já tinha advinhado isso mesmo — interrompeu o botica-
rio —, mas não vejo que mereça lá esses elogios. Afinal de contas,
o que é que ele fez? Era ainda rapazinho, e pescava pirarucus no
Paranameri-de-cima, quando lhe deu na cabeça brigar com o seu
rico vizinho, o Ribeiro, por causa da tal terra do Uricurizal, que não
vale dez réis de mel coado- ao mesmo tempo tinha lá a sua queda
pela filha do mulato. Naquele tempo os liberais eram tudo nesta ter-
ra. Óbidos não era ainda comarca, nem havia juiz formado aqui;
por isso o Ribeiro arranjou tudo com o cobre, ganhou a questão, e

ainda em cima achou um branco de boa fami lia para genro. O fa-
pazito, batido na demanda e no namoro, achou que era melhor aban-
donar a terra, ingrata pátria e lá se foi voando para a capital. Nisto
tudo só vejo a soberba do tal menino, que só por ter sido vencido
numa demanda não quis ficar na sua terra e lá se foi visitar às ter-
ras alheias. Quem não sabe o que foi a tal questão do Uricurizal?
Uma verdadeira tolice, uma briga entre dois vizinhos ambiciosos
e rusguentos, e nada mais. Para que fazer tanto barulho com isso,
como se essa história fosse reviver? E agora, o que vem ele fazer
aqui?

Disque quer botar negócio e até já mandou falar ao Figuei-
redo para lhe alugar a casa do canto. Disque trouxe um aviamento
demais de cinco contos de réis.Ora, ora, havia de ser muito bom se fosse dele; mas aquilo
há de ser dos marinheiros do Pará que caíram na esparrela defiar-lho.

E o boticário Anselmo, passando o lenço encarnado pelas ven-
tas com convicção, foi aviar uma freguesa que pedia canela. Era
uma chibante ou crioulinha de 18 anos, trajando um vestido de chi-
ta verde, extremamente decotado e cheio ae folhos; tinha atrás da
orelha esquerda um ramo de alecrins e manieronas, e calçava pe-quenos chinelos de couro polido, enfeitados de encarnado. Faceira

,e dengosa, ria-se a todo momento, deixando aparecer duas ordens
de magníficos dentes, pequenos e afiados.

Então é certo que o moço que chegou vai para a casa de vo-
cês, Emilia? — indagou o capitão da crioula. ,Hein. hein, nho capitão — respondeu a rapariga — O senhor
mandou ate fazer doces, e a tia Margarida esta lá.Ah! o coronel é assim mesmo — tornou Matias —, gosta de
obsequiar os amigos, e parece que o Faria lhe veio muito recomen-
dado da capital...

Foram os patrões mesmo — afirmou o escrivão — Disse-me
o delegado.Nhá Mariquinhas está disque muito contente? — perguntoude novo Matias.

Ih! coitada! Ela nem tem para onde se virar, porque depois
da morte da senhora, é ela quem toma conta da casa. Mas me avie
já, sr. Anselmo, que estou com pressa.Vais ver o teu namorado, rapariga? Quem será ele, será o
João de Figueiredo?

Achil — retarguiu desdenhosamente a crioula —, não é esta
que faz caso de marinheiro.

E recebendo das mãos do boticário o pacote com canela, dispôs-
se a partir, dizendo:

Ara, até outra vez, nhá gente.Mas o capitão, que não era homem que perdesse ocasião de sa-
ber alguma coisa, agarrou a crioula pelo braço e indagou curió-
samente:

E o moco está disque mais bonito do que quando foi daqui?Eu sei lá...
Ora deixa-te de asneiras e fala. ,

Paresque ele está mais galante.Ahn. Nhá Mariquinhas é que diz isto... aposto... e a moça gostadele?
, — Mas que gente esta! Como então eu hei de saber? Ele ainda

está a bordo!
Mas isto a gente vê logo...E por que há de gostar? — Interrompeu o boticário Anselmo

com ares de zangado. — Por que a moça há de achá-lo mais boni-
to? Não é o mesmo homem? Lá por ter estado na capital...

Nisto a rapariga que olhava para a rua deu um pequeno gritoe disse:
Ih! Lá vem senhor! Eu vou-me embora.

E saiu apressada.
Poucos minutos depois da saída da crioula entrava uma nova

personagem. O capitão Matias ergueu-se e perguntoucumprimentando-a:
Como tem passado sr. tenente-coronel?

O boticário Anselmo ofereceu com toda a polidez um assento
ao recém-chegado, e o escrivão Ferreira mimoseou-o com uma pi-tada. O sujeito objeto dessas atenções, respondeu com afabilidade,e
sentando-se, tirou do amplo bolso o lenço encarnado, limpou os ócu-
los azuis, assoou-se, e fitando os pequenos olhos no carão do botica-
rio, largou-lhe a pergunta de uso, princípio de todos os que não têm
o que dizer:Então o que me diz de novo, ó seu Anselmo?"

A Universidade Federal do Pará, em 19G8, reeditou "O Coronel san-
grado", prefácio de Josué Montelo e Notas à Margem de Raymun-
do de Sousa Moura — Gráfica Lux — Rio de Janeiro.

Estrangeirismo na arquitetura de Belém
Vem aumentando, de forma assustadora, as ofertas de pré-

dios com nomes estrangeiros na área da Grande Belém. Geral-
mente são obras destinadas às classes financeiramente mais
privilegiadas, parecendo até que enobrece residir em um espa-
ço com denominação principalmente americana ou francesa.

Não estarão os senhores construtores a insinuar uma certa
falta de cultura da classe abastada, imaginando-a facilmente
iludida com qualquer palavrório enlatado? Chego a acreditar
que sim. Afinal, quem há de negar a beleza da língua portugue-sa? Quantas e quantas palavras e expressões de significados tão
profundos cá temos, as quais dariam um toque muito especial
a qualquer prédio belemense, sem nada dever ás rotulações alie-
nígenas!! Será que já não basta conviver com essa arquitetura
disforme, nada tendo a ver com o espaço acolhedor de Belém
do Pará, que nos vem sendo imposta pelos construtores? Já pre-taram atenção a esses prédios esteticamente de mau gosto, gi-
gantes amorfos, envidraçados, desumanos, importados de
realidades totalmente opostas ao universo amazônico? Sob uma
questionável afirmativa de que isso significa progresso, esses
prédios proliferam por Belém. Se pelo menos tivessem denomi-
nações e formas mais regionais, vá lá! (Estaríamos até crian-
do uma neoarquitetura tropical!).

Em recente visita às cidades de Cuiabá e São Luís do Ma-
ranhão, fui informado que nelas é proibida a construção de pré-dios acima de quatro andares. A prefeitura de Sâo Luís chegou
a derrubar um futuro "espigão", uma dessas "maisons não-sei-
de-quê", atitude que não chegou a me espantar, afinal notória
é a coragem do povo nordestino. Aqui. não fosse o determinis-
mo de um dedicado grupo, e já estaria o nosso respeitável Mu-
seu Paraense Emílio Goeldi rodeado de prédios da já famosa

Ricardo de S. Secco

;,.. arquitetura "sem 
pé nem cabeça", devidamente denominados

com os mais esdrúxulos nomes estrangeiros.
Houve uma época em que construtores homenageavam vul-

._„ tos e coisas da terra em seus prédios. Há muito existem os edi-
, ;: fícios Uirapuru e Mururé. Eu mesmo residi no edifício Caeté,

de apenas quatro andares. Surgiu o Aracê, o Eneida de Moraes,
o Ismael Neri, o Aldeia do Rádio, e tantos mais. Mas o que par-
ce a boa "febre" 

passou e o estrangeirismo está imperando. Não
é apenas o abuso de estrangeirismo! Acumulo dúvidas se a de-
nominação do nosso CENTUR está de fato adequada, embora
não poupe respeito à memória do ilustre homenageadoi. Entre-
tanto, não são poucos os homens de reconhecida cultura e eru-
dição em nossa terra, a merecer esse tipo de reverência. Muitos
desses homens, é saudável lembrar, foram autodidatas, acumu-
lando cultura por puro diletantismo, como aliás é bem típico do
intelectual amazônida, geograficamente isolado dos grandes
centros do pensamento.

Só para dar uma pálida idéia aos Srs. construtores, citarei
a seguir uma série de palavras e expressões de rara beleza, bro-
tadas da língua portuguesa amazônica (o "amazonês). Das ma-
tas, sons misteriosos, perfumados, líricos: angelim, solar dos
buritis, ingá, magia dos uirapurus, taperebá, aléia dos guará-
nás, jambu, flor de janorandi. Da música, diamantes brutos: re-
tiro marujada, cantiga da floresta, sinfonia marajoara,
residencial carimbo. Das lendas, o torpor da ilusão, a pajelan-
ça dos confins: olho de boto, encanto do curupira, boitatá, feiti-
ço de mãe-d'água, amor de iara. Das águas, ondulações de

poesia: residencial pororoca, preamar, solar baia do marajó, es-
treito de breves, paranás, igarapés. Dos vultos, o pensar regio-
nal: edifício Gaspar Viana, residencial Mariana Chuva, Isa
Lemos de Souza, Osvaldo Orico, Sérgio Cardoso, solar de Inglês
de Souza, praça Ricardo de Lemos Fróes, Fernando Guilhon,
Paul Ledoux (um paraense de coraçãol). Será que já arboriza-
ram a praça Eneida de Moraes? Da culinária, glorificação de
paladares: residencial tambaqui, pupunha, edifício alua, solar
tucupi. Das plantas medicinais, a autêntica alquimia tropical:
solar dos tamarinos, sacaca, residencial cipó-pucá, caruacá, edi-
fício flor de jucá, japana. Outra miscelânia de palavras selecio-
nadas: merendyba, miriti, itapina, itacuã, inambus, inajá,
guarassy, grumixama.

Viram só que bonito? E ainda temos inúmeros patrícios
atraídos por prédios com denominações alusivas aos costumes
de Viena, de Nova York, de Paris, como se fosse sempre um mar
de rosas a vida nessas cidades. Desconhecem, por certo, o qua-dro nada agradável que essas "pasárgadas" modernas podem
oferecer aos incautos. Enquanto isso, Belém continua a ser a
metrópole-oásis, mansa e acolhedora, adotada como lar por inú-
meros irmãos estrangeiros que, oriundos das mais privilegia-
das regiões do mundo, acabam por aqui ficando, encantados,
chegando muitas vezes a construir famílias e adotar a cidadã-
nia cabocla. Apesar da propalada crise terceiromundista.

Portanto, nada justifica a colocação abusiva de nomes es-
trangeiros em prédios da cidade de Belém. E se por acaso ai-
guém estiver querendo seguir exemplo dos estrangeiros, então
que procure valorizar as coisas da nossa terra, como há muito
tempo eles vêm valorizando as coisas da terra deles.

O autor é pesquisador do Museu Paraense Emílio Goeldi.
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Barbaridades
Mário Sampaio Questões sobre a greve
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Os jornais ao noticiarem que voltaram a surgir ten-
soes sociais em Boston, descrevem o insólito crime de
um negro que atacou um casal de brancos no bairro Mis-
sion Hill, daquela cidade, matando a mulher, que deu à
luz uma criança mediante operação cesareana de urgên-
cia. O marido, apesar de ferido, conseguiu acionar a
policia.

Não obstante existir clima de maior entendimento
entre as raças branca e negra, nos Estados Unidos, muito
diferente a que fui testemunha, não só em New York, mas
principalmente em Nova Orleans, ainda perduram situa-
ções que levam a crimes como o descrito acima.

Em New York, quando eu após terminar o Mestra-
do na Universidade de Michigan, fiz parte do corpo eli-
nico de um hospital daquela cidade, certa vez, em um
bar, o garçon recusou-se a servir meu colega, Dr. Ben-
ton, chefe de clinica, porque ele era negro.

Em Nova Orleans, a Policia retirou do assento dian-
teiro do banco de um ônibus, um menino e uma senhora
negros, porque o lugar era reservado a brancos.

Parece que esse tipo de radicalismo, não é tão fre-
quente, em nossos dias.

A propósito de barbaridade, relembro o relato feito
por St. Jean de Crèvecoeur em suas Cartas de Um Fa-
zendeiro Americano; Crèvecoeur viveu de 1735 a 1813.
Dizem seus biógrafos que se tratava de personagem de
passado misterioso. Nascido na Normandia, França, es-
teve na Inglaterra e nos Estados Unidos.

Em sua XI Carta de Um Fazendeiro Americano ele
conta que indo visitar um vizinho, na estrada, através
de um bosque, encontrou um negro preso de cabeça pa-
ra baixo, em uma gaiola, o qual era bicado por aves de
rapina, que já o haviam cegado.

A descrição è dantesca - não a reproduzo integral-
mente, a fim de não chocar meus eventuais leitores. O
negro sangrando e cego, ao pressentir que alguém
aproximava-se, pediu água com veneno, para abreviar
a morte.

Finalmente, Crèvecoeur chega à casa de seu anfi-
trião e pediu a este explicações para aquela barbarida-
de e recebeu a seguinte resposta: O negro matou o
capataz da fazenda e as "leis de auto-defesa tornam es-
se tipo de execução necessária".

Naturalmente que menos imoral é o incidente cita-
do por Crèvecoeur ocorrido em uma igreja: o pastorexortava seus paroquianos a serem compassivos com os
escravos, quando ouviu de um membro da congregação:"Reverendo nós lhe pagamos um salário razoável a fim
de que interprete passagens da liturgia, porém não que-remos que nos diga como devemos tratar nossos negros".

E haja democracia I

A guerra nuclear
Elizeu Rodrigues

Negar a possibilidade de uma guerra nuclear é ai-
go impensável. E só pode ser atitude interpretada como
uma defesa neurótica: negação de uma realidade quese constrói lentamente. Pensar nessa possibilidade não
é delirar. Só delira quem afirma com convicção uma in-
verdade; só delira quem desvia o juizo da exatidão dos
fatos. Os elementos desintegrados são concretos, verda-
deiros: armas sofisticadas e poderosas já existem. Pa-
rece haver uma corrida no aprimoramento das mesmas.
E fatores precipitantes pululam, latejam, pondo em risco
a desintegração do mundo. O desentendimento entre os
homens, o sadismo, e fatores sócio-culturais inúmeros,
são incontestáveis. O desentendimento entre os homens
(Mateus, 24:6,7), é uma sábia previsão de Cristo ao pre-
gar que ouvireis falar de guerras e -^mores de.guerras,
porquanto se levantará naçaocòntra nação,' e terremo-
tos em vários lugares.

Embora já se fantasie um mundo pósnuclear de ro-
bôs humanizados, embora se fantasie um homem pós-nuclear, meio corpo, meio técnica, meio corpo meio
máquina, ou uma vida pósnuclear, não seria essa .anta-*
sia que nos atrairia para aceitá-la. A humanidade deve
unir-se para preservar essa natureza que deve ser into-
cável na majestade de sua beleza, para que se perpetueatravés os séculos, a fim de que gerações que se suce-
dem coloquem esse mundo no conceito do infinito.

1 — Introdução
O novo tratamento constitucional conferi-

do á matéria causa certa perplexidade e en-
che de dúvidas e temores o espírito daqueles
que participam de uma geração que se formou
e já viveu parcela significativa de sua vida sob
a égide do arbítrio, encontrando-se, por isso,
pouco afeita ao exercício e aos hábitos da de-
mocracia. Viemos de uma tradição antigrevis-
ta, onde o sentido da greve esteve mais
associado a delito ou problema de emergência
do que ao seu real significado de conflito co-
letivo.

Impossível, portanto, apresentar respostas
perfeitas e acabadas. Seria imperdoável pre-
cipitação! A mudança de enfoque ocorrida su-
gere paciência. E preciso aguardar
arrefeçam-se as reações iniciais para, com
maior equilíbrio e maturidade, que a experiên-
cia proporcionará, se passe a externar juízos
mais conscientes sobre o assunto.

Na tentativa de buscar uma luz, pelo me-
nos mitigadora, da tormenta de dúvidas que
assalta o espírito dos intérpretes e aplicadores
da lei, refletiremos sobre os pontos que a atual
disciplina constitucional da greve tem susci-
tado maior interesse e gerado maiores po-
lêmicas.

São eles:a natureza da greve frente o novo texto cons-
titucional;

a legitimidade para sua deflagração;os interesses passíveis de defesa através da
greve;—a possibilidade de regulamentação da greve;a competência da Justiça do Trabalho paraapreciar a legalidade ou ilegalidade da greve.

2 — A Natureza da Greve
Pela simples leitura do art. 9? da Consti-

tuição, constata-se não ter sido a greve erigi-
da como direito absoluto. E direito limitado. As
restrições impostas resultam do § 1? do artigo
9?, do inciso VII do art. 37, e do § 5? do art. 43
da lei maior.

O § 1? do art. 9? incumbe o legislador or-
dinário de estabelecer o rol das atividades es-
senciais e a maneira de atender às
necessidades inadiáveis da comunidade. Re-
presenta limitação ao direito de greve na me-
dida em que este não poderá se desenvolver em
sua plenitude quando essencial à atividade.

0 inciso VII do art. 37 condiciona o exerci-
cio da greve nos órgãos da administração pú-blica direta, autarquias, fundações vinculadas
ao poder publico, empresas publicas e socie-
dades de economia mista "aos termos e limi-
tes definidos em Lei Complementar".

O 8 5? do art. 43 veda totalmente a greveaos militares.
Por conseguinte, inegavelmente, o própriotexto da Constituição contém limitações ao

exercício do direito de greve por ela reco-
nhecido.
3—Legitimidade Para a Deflagração da Greve

A questão aqui reside em saber quem de-'
tém legitimidade, a titularidade para desenca-

Voltemos à lei. Ali está dito: "É assegura-
do o direito de greve, competindo aos trabalha-
dores decidir...".

Como se vê, a Constituição atribui aos tra-
balhadores a competência para decidir sobre
a oportunidade do exercício do direito de gre-ve e dos interesses que por meio dele se querdefender.

A lei não restringe a iniciativa da greve aos
trabalhadores sindicalizados. Esta não foi a in-
tenção do legislador constituinte, o qual, se as-
sim desejasse, deveria fazer constar,
expressamente, E princípio elementar de her-
menêutica a impossibilidade dè distinção on-
de a lei não a faz,

Por conseguinte, são titulares do direito os
trabalhadores e não apenas as entidades sin-
dicais. A lei fundamental vigente pôs termo a
dependência dos trabalhadores ás entidades
sindicais para determinar a paralisação cole-
tiva do trabalho.

Nesse sentido manifestam-se J.J. Gomes
Canotilho e Vital Moreira, ao comentarem a
Constituição Portuguesa de 1976:"0 direito de greve é um direito dos traba-
lhadores em si mesmo, de todos e cada um de-
les, e não directamente das organizações dos
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trabalhadores. Não tem por isso fundamento
constitucional a norma legal que, em via de
princípio, reserva aos sindicatos (e respecti-
vas associações) o direito de decidir e decla-
rar greves (L.65/77. art.29). Obviamente, faz
tarte 

do próprio conceito de greve que este tem
e pressupor uma decisão coletiva e uma ac-

tuação com o fim de defender ou promover in-
teresses colectivos (de outro modo, a greve não
se distinguiria, por exemplo, da cessação si-
multflneu de trabalho por vários trabalhado-
res, sem qualquer relação entre si). Mas isso
não exige que o colectivo de trabalhadores te-
nha expressão orgânica num sindicato, nem se-
quer exige que esse colectivo tenha porreferência a unidade de produção ou a empre-
sa; basta que se trate de um grupo de traba-
lhadores com interesses objectivamente
solidários (por pertencerem à mesma catego-
ria profissional, por trabalharem no mesmo lo-
cal de trabalho)".

Os sindicatos, ao lado dos trabalhadores
em geral, continuam detentores do direito de
convocar, na forma estatutária, assembléia ge-ral para decidir sobre a greve Â decisão da As-,
sembleia Geral não pode, todavia, ser imposta'
a todos os trabalhadores. Pode ocorrer da
maioria não aceitar a decisão. O direito é do
trabalhador individualmente considerado e não
da Assembléia Geral.

Aos sindicatos se impôs a participaçãoobrigatória nas negociações coletivas. O pre-ceito não autoriza a interpretes extensiva que
conduz a atribuir ao sindicato o monopólio da
declaração da greve. A interpretação é, de cer-
to modo abusiva, pois a greve não depende de
negociações para o estabelecimento de açor-
dos ou convenções coletivas de trabalho.

Existem, todavia, posicionamentos contra-.
rios. Vozes autorizadas como as de Octávio
Bueno Magano e de Amauri Mascaro Nasci-
mento sustentam ser exclusiva do sindicato a
iniciativa da declaração da greve.0 argumento básico utilizado pelos emi-
nentes professores paulistas para justificarseus entendimentos é exatamente a exigência
da participação dos sindicatos nas negociações
coletivas, sobre a qual, há pouco, nos mani-
festamos.

A Lei n?. 7.783, de 28 de lunho de 1989 en-
frentou a questão concedendo à entidade sin-
dical incumbência de convocar, na forma
estatutária, assembléia geral para definir as
reivindicações da categoria e deliberar sobre
a paralisação coletiva da prestação de servi-
ços. E, somente, na falta da entidade sindical,
o §2? do mesmo dispositivo, confere à assem-
bléia geral dos trabalhadores interessados, o
poder de deliberar sobre a greve através da co-
missão da greve.

Esse dispositivo, assim como a quase to-
talidade da lei, é flagrantemente inconstitucio-
nal por impor distinções ou especificações onde
a Lei Maior não o faz. E preciso ter em mente
que a greve constitui fenômeno social, insus-
cetível de previsão e regulamentação anteci-
pada das nuances que pode, proventura,apresentar. Assim, pode perfeitamente ocorrer
do sindicato não manifestar nenhum interes-
se pela declaração da greve e um grupo de tra-
balhadores tomar a iniciativa de irromper e
manter o movimento.
4 — Interesses Passíveis de Defesa pela Greve

Que interesses pode a greve defender?
Nos termos do "caput" do art. 9? da Cons-

titulçõo, aqueles que os trabalhadores decidi-
rem devam ser defendidos com o exercício dodireito de greve.

A Lei Maior confiou aos trabalhadores amotivação da greve. Admite, pois, a greve po-lítica, a greve de solidariedade ou apoio eoutras.
Insustentável a posição daqueles que res-tringem a greve apenas à defesa dos interes-

ses de natureza estritamente profissional.Num sentido amplo todas as greves são po-11 ticas. Representam movimentos que atuam
num contexto político definido, manifestando
a reação de um segmento social contra outros.

Ademais, no Brasil, salienta o prof. Rober-
to Santos, a teoria oficial da greve, vedatória

de finalidades políticas carece adaptação
Em nosso país. explica o eminente profes-sor, o interlocutor direto dos trabalhadores nasdisputas salariais não é a empresa, mas sim

o Estado. O Estado brasileiro, fiel à sua tradi-
cão autoritária, se atribui a qualidade de ges-tor geral da força-de-trabalho nacional. Dele
provém a legislação salarial, que, seguindo aslinhas da política oficialmente traçada, visa ao
controle da ascensão real dos salários, com
reajustes indexados estabelecidos pelo gover-no. O cumprimento dessa legislação é assegu-
rado no âmbito judiciário pela Justiça doTrabalho que, sendo órgão estatal, impõe o
cumprimento da legislação da mesma na-
tureza.

No Brasil, o salário é matéria que o Esta-do trata politicamente. Por isso, terá nature-za política a greve de protesto contra a políticasalarial, editada pelo governo.5 — A Possibilidade de Regulamentação do Di-
reito de Greve

Sem chegar aposição extrema que nega
qualquer possibilidade de regulamentação ao
direito de greve, forçoso reconhecer.haversi- ¦
do delxadaestréita mãrgemà complementa-
ção da disciplina constitucional pelo legislador
ordinário. A este se atribui a tarefa regulamen-
tar relativamente aos seguintes pontos: 1) a de-
finição dos serviços ou atividades essenciais
e a disposição sobre o atendimento das neces-sidades inadiáveis da comunidade: 2) a disci-
plina da greve de servidores públicos civis.

Inobstante a clareza do texto constitucio-
nal, editaram-se as Medidas Provisórias n?.s
50 e 59, respectivamente, de 27 de abril de 1989
e 29 de maio de 1989, que, exorbitando a mate-
ria cuja regulamentação foi confiada ao legis-
lador ordinário, avançaram na disciplina de
outros aspectos. Com isso violaram, frontal-
mente, a Carta Magna. Dentre eles destacam-
se: a previsão de '*quorum" 

para deliberação
da greve, a caracterização da greve ilegal, a
consagração do instituto da requisição civil, en-
tre outros. A inconstitucionahdade das medi-
das não foi apenas atinente ao conteúdo.
Padeciam também de inconstitucionalidade
por vício de origem. Somente a lei, consoante
expressos termos dos §§ 1? e 2? do art. 9? da
Constituição, pode definir os serviços ou ativi-
dades essenciais, dispor sobre o atendimento
de necessidades impreteríveis da comunidade
e estipular penas para os abusos cometidos. As
medidas provisórias, são diferentes da lei. São
adotadas pelo Presidente da República em ca-
sos de refevância e urgência (art. 62, CF). A
relevância e urgência surgem de situação im-
previsível, configurando emergência exigente
de solução normativa imediata. O exercício do
direito de greve não se enquadra nessa hipó-
tese. A irrupção de uma greve não cria estado
de perigo ou de urgência. Tal raciocínio somen-
te se justificaria pela falta de convivência com
as práticas inerentes à democracia. O exerci-
cio da democracia e da autonomia privada co-
letiva impõe paciente e duro aprendizado
através do enfrentamento de situações compli-
cadas e difíceis, cuja solução pode ser alcan-
cada sem necessidade do recurso a
providências autoritárias.

Outrossim, a regulamentação do direito de
greve, onde a Constituição o exige, constitui
matéria de competência da União (art. 22,1,
CF), cabendo ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, sobre a
mesma dispor.

As duas medidas provisórias, como se sa-
be, foram rejeitadas por decurso do prazo fi-
xado para a sua aprovação pelo Congresso
Nacional.

Surgiu, então, a Lei n?. 7.783, de 28.06.89
(publicada em 29.06.89).

Esta lei também abandonou a trilha segu-
ra da constitucionalidade, afrontando, em vá-
rios dispositivos, a orientação traçada na lei
fundamental.

Destacamos os seguintes: 1) Condiciona-
mento da greve à frustração da negociação ou
a impossibilidade do recurso a via arbitrai
(art. 3?» caput). 2) Necessidade de notificação
da entidade patronal ou dos empregadores di-
retamente interessados com antecedência mi-
nima de 48 horas (art. 3?., § 1?) e de 72 horas
quando se tratar de serviços ou atividades es-
senciais. Caso em que a notificação se dirige
também aos usuários (art. 13). 3) Concessão

à entidade sindical da prerrogativa para con-
vocar a assembléia geral a fim de deliberar so-
bre a greve. Apenas na falta do sindicato,
permite que assembléia geral de trabalhado-
res decida sobre os mesmos fins, constituindo
comissão de negociação (art. 4°, caput e§ 2?).

A Constituição, em nenhum momento, atri-
bui ao legislador ordinário o estabelecimento
de pressupostos para a declaração de greve,nem muito menos a imposição de formalida-
des como a notificação de entidade patronal ou
de empregadores,

Por outro lado, não subordina a deflagra-
ção da greve por trabalhadores inorganizados
em sindicatos à inexistência dessas entidades.
Vimos, anteriormente, que o direito pertenceaos trabalhadores, independentemente de sua
vinculação a sindicato. Exceto quanto aos ser-
vidores públicos civis, não é demais repetir
que, a atuação do legislador ordinário reduz-
se a definir os serviços ou atividades essen-
ciais, dispor sobre o atendimento das necessi-
dades impreteríveis da comunidade e prever
as penas aplicáveis aos responsáveis por abu-
sos no exercício do direito.

Em suma: E possível regulamentar a gre-ve tendo em vista os limites impostos ao exer-
cício desse direito, pela Carta Magna, devendo
a regulamentação ficar adstrita aos pontos ne-
Ia especificados.

A legislação complementar que viesse a
ser editada nao poderia ser uma fei qualquer,tradutora do pensamento de um único segmen-
to social. A greve constitui fenômeno comple-
xo que atinge uma série de interesses
interdependentes que ultrapassam as frontei-
ras do conflito entre empregados e empre-
gadores.
6 — Competência da Justiça do Trabalho Pa-
ra Apreciar a Legalidade ou Ilegalidade da
Greve

, Outra questão que vem suscitando gran-de interesse e discussão consiste em saber se
a Justiça do Trabalho permanece competente
para decretar legal uma greve ou declarar sua
legalidade.

A greve é um direito, reconhecido no pia-no constitucional. Logo, seu exercício não po-de configurar ilegalidade. Seria contraditório
falar em direito ilegal.

, A Constituição atribuiu aos trabalhadores
o direito de definir os interesses da greve e a
ocasião de exercê-la. Com isso, retirou do Es-
tado o poder de apreciar da oportunidade da
deflagração ou observância de procedimentoslegais que a legitimariam.

Submetido um litígio de natureza coletiva
em que haja suspensão do trabalho à Justiça
Trabalhista o pronunciamento desta deverá se
ater ao mérito do litígio, ao exame das propôs-tas e contrapropostas.

Assim sendo, a regra geral é a de que a
Justiça do Trabalho não é competente para di-
zer da legalidade de uma greve.A eclosão de greves caprichosas com prá-tica de atos de violência ou sem a manutenção
dos serviços para o atendimento das necessi-
dades inadiáveis da comunidade representa o
exercício abusivo de um direito, sujeitando os
responsáveis às punições da legislação civil,
penal, trabalhista e de outra natureza que, pro-ventura, venham ser prescritas. A Constitui-
ção abriu a possibilidade de previsão de outras
sanções quando estatui no § 2? do art. 9? queos abusos cometidos sujeitam os responsáveis
às penas da lei.

Permanece a competência da Justiça do
Trabalho para apreciar a legalidade ou nega-
lidade da greve detonada por servidores públi-cos civis.

O direito de greve foi concedido aos servi-
dores públicos civis em caráter excepcional.
E o que se depreende da própria redação do
inciso VII, do art. 37 da Constituição onde se
lê: "O direito de greve será exercido nos ter-
mos e nos limites definidos em lei complentar".
Note-se que, ao contrário do que ocorreu com
o direito ã livre associação sindical, nossa lei
fundamental não garantiu enfaticamente o di-
reito de greve aos servidores públicos.Conseqüentemente, se o movimento pare-dista não se pautar pelos preceitos que vierem
a ser traçados na lei complementar, o Poder
Judiciário, se provocado, será competente pa-ra manifestar-se acerca da legalidade ou ile-
galidade da situação.

Belém: um lugar para viver
Sem ser técnico, apenas como político ou administrador, e, so-

bretudo, com sentido humanístico e da perspectiva histórica, esta-
mos prestando uma colaboração visando trazer elementos para um
capítulo importante da Lei Orgânica do Município de Belém, na par-
te do desenvolvimento urbano.

O desenvolvimento urbano há de ser conduzido, em nossa ter-
ra, com muita lucidez, com a criatividade do profissional de arqui-
tetura, agregado a um conteúdo eminentemente político e social,
porquanto o profissional moderno não pode ser o desenhador soli-
tário de unidades imobiliárias fora de um contexto vital mais am-
pio, que é o de criar condições para Belém "ser um lugar para se
viver".

Haveremos de encontrar um meio termo no sentido de uma le-
gislação de desenvolvimento urbano capaz de compatibilizar a car-
ga profética do nosso tempo, ampliando as fronteiras de uma área
social mais abrangente e integradora, combinando, quase milagro-
samente, a privacidade e o convívio e o aproveitamento racional e
ao mesmo tempo estético dos espaços que ainda restam em nossa
Capital, para atender aos nossos habitantes como indivíduos e mem-
bros de uma comunidade.

As responsabilidades dos Vereadores, como legisladores, e dos
membros da comunidade, que estão sendo ouvidos, são muito
grandes.

Estamos, todos, desempenhando, também, a função de soció-
logos, visto que o conceito de habitalidade de Belém deverá ser de-terminado pelo conceito de lugar, mas o lugar do ponto de vista
urbanístico ou arquitetônico, não é mais a simples coincidência doespaço geográfico, mas, o espaço construtível eqüivale a uma exi-
gência comunitária vitalizada pela continuidade do viver humano,
pelas suas aspirações liberatórias e pelas funções básicas de saú-de, beleza e Bem-estar.

Belém, hoje, é uma capital em crise e uma cidade, urbanisti-
camente falando, doente. Os núcleos urbanos foram surgindo desor-denadamente do que resultaram os profundos e quase insanáveis
problemas urbanos, de natureza bastante crítica para o futuro denossa comunidade.

Foram cometidos muitos erros, ao longo de quase todas as ad-ministrações que tivemos, e o único remédio que nos resta, queragrade, quer não gostem, é traçar através da nova Lei Orgânica,
agora específica para Belém, o programa da renovação urbana, im-
plicando em se levar em conta os aspectos sócio-econômicos da co-munidade local, num Plano Diretor de Desenvolvimento Urbanointegrado.

Devem ser considerados os aspectos físicos-territoriais, comdisposições sobre o sistema viário, o zoneamento urbano, asedifi-cações e os serviços públicos locais; o econômico, com disposições
relativas a esse importante setor; o social, com normas destina-das à promoção social da comunidade e seu bem-estar e, finalmen-
te, o administrativo, com as normas de organização institucional
e de aplicação prática e legal, integrado ao estadual e federalA nossa Lei Orgânica, na parte concernente ao desenvolvimen-
to urbano há que estar aparelhada para enfrentar o desafio social,o que só poderá ser equacionado por administrações reformadoras
e competentes.

Pouca gente está se dando conta do assustador índice social deBelém. A mortalidade infantil é mais que o dobro do Sri Lanka emaior que a da Guatemala, Filipinas e Nicarágua, países que nãosão exemplos de sociedades modernas.
Uma das expressões mais degradantes do canibalismo social

que existe em nossa Capital, e na grande maioria das capitais bra-sileiras, sao os 50% da população dividida em pobreza e misériae que moram, não por acaso, em lugares como as baixadas e fave-las, onde não existe serviço niihlim
Mais impressionante ainda éyue ale agora tivemos muil. puu-
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cos intelectuais para pensar no mais importante fenômeno social
da vida brasileira: a vida nas favelas, nas baixadas e nas palaf itas,
que hoje estão presentes, em todas as metrópoles brasileiras, querde porte grande, média ou pequena.

Poucos sabem na realidade o que é viver, ou melhor, sobrevi-
ver, na miséria e sem a presença do poder público. A miserabiliza-
ção coloca as pessoas no fio da navalha, se diferenciando uma das
outras, inclusive pela estratégia de sobrevivência, onde entram o
trabalhador não qualificado, a escola de samba, o terreiro de um-
banda, o "birosqueiro", a quadrilha de marginais, o time de futebol
e as associações de moradores. É uma dinâmica social muito com-
plexa, funcionando bastante a regra do "viva e deixe viver", um pac-to de não agressão que reparte esferas de influência.

Como uma das soluções para esse grave problema, onde já exis-
tem "verdadeiras cartas constitucionais próprias, há que partir paraconviver com essas "micronações", que, pela ausência do poder ou
omissão da sociedade, pode explodir, em catastrófica convulsão so-
ciai. E urbanizar, integrando as favelas, palafitas ou baixadas aos
serviços públicos municipais, é uma saida inteligente e urgente.

Urbanizar as nossas baixadas, as nossas favelas, as nossas pe-lafitas, onde as crianças, ao cair da rede ou da cama.podem mor-.
rer afogadas, significa definir a titularidade da terra e instalar o
mínimo de condições sanitárias, mostrando a presença de serviços
públicos, como escolas, postos de saúde, delegacias de policia, água,
luz e esgoto, passando dessa maneira, para constituir uma habita-
ção popular mais condigna ao ser humano.

Mas, indagam, como poderíamos conseguir urbanizar, trans-
formar esses bairros. Em primeiro lugar, pelas experiências conhe-
cidas, não se pode contratar uma empreiteira para fazer as obras
e os serviços. Há que se negociar com aquela "nação" esquecida
e miserável; a comunidade local, sem desarrumar as relações de
sobrevivência dos moradores. Ê um trabalho de lenta execução. De-
pois há que destinar recursos, quase poibitivos para as comunas sem
rendas. A empreitada custa, em média, 200 dólares, por habitan-
tes, o que só seria possível, anualmente, e a longo prazo, com finan-
ciamento externo, o que se está tentando, no momento, com solução
para uma parte das baixadas de Belém. Em 10 anos se poderia exe-
cutar um programa total, dessa magnitude. E vale a pena come-
çar. Basta que haja mobilização e vontade política.E essas populações que percebem a dramaticidade dessa situa-«
ção, isoladas em relação ao Estado, e não em relação à sociedade,
muitos esperam dos legisladores de Belém, atualmente com a ta-
refa de instituir uma nova Lei Orgânica.

Não pensar nessa questão, não equacionar em termos legais,
aumentar essa sensação de injustiça e discriminação vai se avolu-
mar de tal maneira que qualquer brecha pode se apresentar de for-
ma explosiva.

Ignorar ou omitir-se em tal questão é algo que promete nâo uma
sociedade democrática, mas sim um panorama de barbárie, onde
poderemos chegar a um quadro de violência e contra-violência, queserão lamentavelmente incontroláveis.

A nova Lei Orgânica do Município de Belém, está trazendo es-
perança a todos os seus habitantes. E os Vereadores da Câmara Mu-
nicipal de Belém, têm uma tarefa muito especial, que é a de
preparar um instrumento prático, válido e hábil, para permitir ao
poder público municipal, enfrentar os grandes desafios sociais e ur-banos da nossa sofrida gente belenense.

Está claro que a consciência deve levar à ação - ação especlfi-
ca. Já é tempo de todos nós, cidadãos, líderes de governos, açõescomunitárias, sindicatos, educadores, insistirmos em planejamen-'o organizado e sensato para n crescimento e desenvolvimento ur-oanu de i__._iji. Será melhor que comecemos a agir e insistir.

Um plano para estudar
o subsolo de Belém (III)

Na segunda etapa do estudo, deveremos procurar da-dos mais específicos e que nos permitirão aquilatar oreal estado das camadas mais moles quando localiza-das em profundidades maiores (50 a 500 m). Sucintamen-te, serão 4 os grupos de estudos a serem feitos e quedemandarão no mínimo seis meses para instalação e atévinte anos de leituras e acompanhamentos. É como seinstalássemos um màrca-passo em uni paciente, e a cadaano se fizesse avaliação da saúde do paciente. No estu-do quarto, as load cells (células de carga) atestarão oaumento ou diminuição da pressão exercida nas cama-das ao longo dos anos. Os estudos são:

1) Instalação de u'a malha de 10 poços adredemen-
te escolhidos com o objetivo de definir o arcabouço es-
trutural geológico e recompor a história geológica. Para
isto, haverá a perfuração até quinhentos metros (500 m)
com recuperação de testemunhas para estudos em la-
boratório.

2) Obtenção dos valores de resistência ao cizalha-
mento, coeficiente de adensamento e índice de compres-
são obtidos por exames triaxiais e de compressibilidade
das argilas moles trazidas em amostras indeformáveis,
e mesmo "in loco" pelo uso do ensaio de Palheta (Vane
Test).

3) Estudo da pressão piezométrica (pressão daágua) durante o período inverno/verão, dos diferenteslençóis, obtidos pela instalação de piezômetros, em lo-cais escolhidos após obtenção aproximada do arcabou-
ço geológico.

4) Estudo da movimentação das camadas mais pro-fundas (até lOOm) pela introdução de inclinômetros eload cells cujo objetivo é verificar, ao longo do tempo
pelo menos cinco anos se existem movimentos horizon-tais em forma de deslizamento das camadas moles.Por fim, avalio esta segunda etapa em aproximada-
mente 45.000 BTNs, o que corresponde hoje a aproxima-damente NCz$ 2.250.000,00 (Dois milhões, duzentos ecinqüenta mil cruzados novos). Estes valores são irri-sórios, quando comparados aos gastos no mapeamentosuperficial. Esta cidade vai ficar grandinha. Devemosentão cuidar da sua formação.

Tenho observado de perto e com os olhos abertos ea mente atenta, as transformações por que passa o "fa-
cies geográfico" superficial desta cidade, e vejo-a sub-mergir as mazelas lamacentas sob toneladas e metroscúbicos de aterros, escondendo-os de todos, e daí emdiante, apresentando aspecto plano e sadio sem que nun-ca mais, a não ser na memória dos que a acompanhamnos lembremos daquela fraqueza. Esta é uma cidadeconstruída sobre terrenos ingratos e na maioria dos ca-sos indefinidos e anisotrópicos e heterogêneos. Todas es-tas argilas orgânicas superficiais, estão emtransformação química lenta, não se sabendo, até hoje
para que características e tipo de solo está convergm-do. Sim porque não é fácil prever quais as condições detemperatura, pressão e agentes químicos que agirão so-bre estas massas. E visível o pulsar destas áreas alaga-das e soterradas, acompanhando as estações do ano*entumecem e incham imperceptivamente nas épocasdas chuvas intensas, janeiro a julho, e ressecam e amol-
gam desta vez perceptivamente nas estações das estia-gens, de agosto a dezembro. £ que o alto índice de

Nagib Charone Filho
pluviosidade de determinados anos, aumenta o percen-tual da água absorvida nas lamelas e mesmo as águasintersticiais, causando um aumento da chamada "pres-
são neutra" e ao esvair-se, redistribui a posição dos grãose lamelas, causando um maior adensamento do volumeao solo. Estes movimentos são mais perceptíveis nos so-los argilosos orgânicos do que nas areias porque, estasnecessitam de menos ciclos para obter um bom Índice
de compactação, enquanto aquelas, levam séculos e tal-vez milênios para que se transformem em solos mais ri-
jos. A Escala do Tempo geológico é amplíssima comrelação a idade do homem. Algumas provas testemu-nnais estimam que o "cristalino" na área de Belém
encontra-se para além dos 450 m. Entretanto, já ouvi opi-niões de geólogos que afirmam, baseados nas perfura-
ções da Petrobrás, que este cristalino encontra-se a maisde 3.500 m. Somente no município de Bragança nas lo-calidades de Tracuateua e Mirasselvas é que afloram
em forma de gnaiso? <*• «--anitns assim mesmo em cucu-rutas de pequenos arcos. E, parece-nos, a maioi provada gênese sedimentar, lacustre e aluvionar transporta-da, da bacia amazônica. Perguntei certa vez a um geó-logo de largo conceito e experiência, se não corríamos
o risco de ter um movimento horizontal de escorrega-
mento das camadas moles, da área do Ver-o-Peso paradentro do leito da baía do Guajará e deu-me como res-
posta a impossibilidade pela necessidade de monstruo-
sos movimentos de solos. Ora, a experiência que adquiri
ao trabalhar naquela área, deu-me a certeza que elaavança lentamente para a baía, seja pelo aumento das
pressões, seja pelo tráfego intenso, seja por sucessivasdragagens da bacia de evolução do cais do porto, que ho-ra ocorre pela 6? vez, e pela 2? vez em menos de dois anos.
Já presenciamos ocorrências desta natureza na super-fície mesmo, onde milhões e milhões de metros cúbicosde solo foram deslocados em dezenas de metros, causan-do muitos prejuLos, porém nenhuma vi tima, por sorte!O solo de Belém, por natureza, é heterogêneo e extre-
mamente errático com estratigrafia definida somenteem determinadas áreas e a falta de estudos em cama-das mais profundas deixa-nos, de certa forma, sem o con-trole a longo prazo, das transformações por ventura
possíveis de ocorrer. T_lvez que estes estudos aqui pro-
postos, não tragam modificações substanciais para aconstrução de grandes obras, entretanto, faz-se desde jáa diferença que Pascal observou em seus pensamentos:O Homem não é mais que um caniço. Mas é um caniço
pensante. E se o Universo o esmaga, o Universo não sa-
be disto, mas o homem sim. Sou e sempre serei parti-dário da ciência Universal, nos moldes do raciocíniokanteano onde os parâmetros regionais devem necessa-riamente participar das equações do espaço-tempo e des-ta forma, insisto, fazendo coro com o Ubirajara Marquesde Oliveira, que a menos que se prove o contrário, Be-lém flutua.

A grande maioria das cidades americanas e euro-
péias estão estudadas no seu subsolo e nós, com tendên-cia a tornarmo-nos a maior metrópole do Equador, não
podemos ser apanhados no contrapé da história e negaràs gerações futuras, um crescimento científico e segu-ro, embasado fortemente, nf>m tampouco podemosafigurar-se-nos como os pitecantropos da modernidade
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Quase um milhão no protesto em Berlim
Berlim (UPI) — Cerca de um mi-

lhão de pessoas participaram ontem
de uma passeata em favor da demo-
cracia em Berlim Oriental, na maior
manifestação ocorrida nesta cidade'
desde a Segunda Guerra Mundial. Pela
primeira vez, as autoridades da Ale-
manha Oriental autorizaram a reali-
zação do protesto e, segundo
testemunhas, não houve qualquer in-
tervenção da policia.

A demonstração ocorre um dia
após a promessa do novo dirigente
Egon Krenz de realizar mudanças e de
afastar cinco membros do politburo
considerados de linha-dura. Ontem, a
imprensa alemã-oriental anunciou o
afastamento de mais um dirigente co-
munista: é Heinz Ziegner, de 61 anos,
líder do Partido na província de Schwe-
rin. Não foram divulgadas as razões do
afastamento.

Segundo os organizadores da pas-
seata em Berlim, meio milhão de pes-
soas marcharam pelas ruas centrais
da capital até a Alexander Platz. Mui-
tos manifestantes levavam cartazes,
entre eles os que diziam "todo o poder
emana do povo", "Liberdade, igualda-
de, honestidade" e "Segurança com
abertura".

A marcha, organizada por um gru-
po de escritores, artistas e intelectuais,
foi a primeira autorizada a se realizar
no país. A polícia não interveio e os ati-
vistas marcharam pacificamente pe-
las ruas, centenas deles usando
braçadeiras com os dizeres "sem vio-
lência".

Em um dos muitos discursos pro-
nunciados na Alexander Platz, o ator
Ulrich Moehe pediu o fim do artigo da
Constituição alemã-oriental que da ao
Partido Comunista o principal papel
no governo.'Todos pregam que a liderança de-
ve ser conquistada, Os partidos poli-
ticos também devem trabalhar para
obter seus ganhos. Uma lei não pode
dar a um partido o direito de gover-
nar", disse ele para a multidão entu-
siasmada. Moehe pediu também o fim
das restrições à liberdade de impren-
sa e a liberdade de associação.

Já Jens Reich, lider do grupo ile-
gal de oposição Novo Fórum, exigiu a
legalização de sua organização e de
outros grupos reformistas."Nós queremos eleições que me-
reçam esse nome: escolha entre can-
didatos, voto secreto e uma contagem
honesta", foi outra reivindicação de
Reich.

Em discurso pronunciado anteon-
tem pela televisão, Egon Krenz sur-
preendeu o povo alemão-oriental
fazendo promessas de reformas que
seriam inimagináveis há apenas duas
semanas.

Segundo Krenz, uma corte consti-
tucional será criada para regulamen-
tar as leis do país e para acabar com
o controle legal exercido pelo Partido
Comunista. Ele disse também que os
sistemas administrativo e educacional
serão reformulados, assim como abo-
lidos os privilégios especiais dos mem-
bros do governo.
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A passeata foi extraordinariamente organizada e sem violências

A 'queda' do muro de Berlim
Praga (UPI) — Milhares de

refugiados da Alemanha Oriental
lotaram as estradas rodoviárias e
estações de trem ontem, atirando
em latas de lixo seu dinheiro che-
co e deixando atrás de si as cha-
ves de seus apartamentos, que
formaram uma corrente de dois
metros de comprimento, na corri-
da para a fronteira da Alemanha
Ocidental, depois da implantação
de regulamentações de viagem
muito simplificadas.

Dois trens levando cerca de
2.000 refugiados deixaram Praga
de manhã, e foram programados
trens adicionais, partindo com in-
tervalo de uma hora e meia, para
levar um total estimado de 6.000
alemães-orientais para para o
Ocidente.

Mas diplomatas ocidentais
disseram que o número de
alemães-orientais fugindo para o
ocidente pode ser muito maior, se
outros refugiados forem direta-
mente para as estações de trem,
graças às novas regulamentações
que permitem que eles cruzem a
fronteira alemã-ocidental levando
apenas as carteiras de identidade
fornecidas pela Alemanha
Oriental.

Uma mulher saiu ontem com
o marido e dois filhos da Alemã-
nha Oriental, apesar de ter ouvi-
do um discurso feito anteontem
pelo líder Egon Krenz, que prome-
teu reformas, pedindo ao povo que
ficasse em casa e desse uma opor-
Umidade ao governo. Ela disse que
as promessas e apelos do presi-
dente alemão-oriental foram feitos"com vinte anos de atraso".

Refugiados deixando o país
atiraram seu dinheiro clicco em
latas de lixo da estação ferrovia-
ria e nos trilhos de trem. Traba-
lhadores da ferrovia e policiais
checos os seguiam, apanhando o
dinheiro jogado fora.

Alemães-orientais disseram
que o tráfico está congestionado
nas estradas rodoviárias que le-
vam à fronteira da Alemanha Oci-
dental. Na Embaixada da
Alemanha Ocidental em Praga,
onde cerca de 5.000 alemães-
orientais esperavam permissão
para viajar, os refugiados deixa-
ram atrás de si as chaves de seus
apartamentos que, colocadas jun-
tas, formaram uma corrente de
dois metros de comprimento.

Diplomatas ocidentais enfatiza-
ram que os alemães-orientais não
precisavam mais esperar na Che-
coslováquia permissão para via-
jar para a Alemanha Ocidental.
Depois do discurso de Krenz an-
teontem à noite, a Embaixada da
Alemanha Oriental confirmou que
os refugiados podem viajar para
o Ocidente usando apenas suas

carteiras de identidade.
Um diplomata disse que con-

siderava importante que as pes-
soas compreendessem que não
precisam mais ir para Praga, que
podem viajar diretamente para a
fronteira. Segundo ele, alguns ca-
minhos para o Ocidente ainda não
foram abertos. As pessoas não po-dem passar diretamente de Ber-
lim Oriental para Berlim
Ocidental. Mas, acrescentou, o fa-
to é que o muro de Berlim foi pelo
menos simbolicamente derruba-
do. Agora é só uma questão de
tempo.

O diplomata disse ainda que,
embora Krenz tenha se encontra-
do semana passada com o líder
soviético Mikhail Gorbachev, ele
não acreditava que os soviéticos
tivessem pressionado a Alemanha
Oriental para diminuir as restri-
ções de viagem. Para ele, os pró-
prios alemães Orientais
perceberam a necessidade de to-
mar essa providência.

Novos refugiados souberam
das boas novas anteontem, quan-
do chegaram aos portões da em-
baixada, disse que não sabia da
notícia, mas que era maravilhoso
porque o marido dela já estava na
Alemanha Ocidental.

i A fonte diplomática disse que
ainda não estava confirmado se a
liberdade de movimentos se apli-
cava a todos os cidadãos alemães-
orientais em todos os países, ou
apenas aos que estão viajando pa-
ra a Checoslováquia, mas todas as
indicações sugerem que a ordem
é universal.

Funcionários alemães-
orientais em Praga teriam comu-
nicado a seus colegas alemães-
ocidentais que todos os alemães-
orientais eram livres para
emigrar.

Os refugiados que estão em
Praga, ao contrário das duas on-
das anteriores de refugiados que
depois foram para o Ocidente, são
em sua maioria pessoas jovens, o
coração e a alma da Nação.

Gunther Blozer, de 19 anos,
mecânico de carros em Cottbus,
disse que não podia mais suportar
a vida na Alemanha Oriental. Pa-
ra ele, Egon Krenz, o novo líder da
Alemanha Oriental, é igual a Ho-
necker. "Ele não pode ter sido um
político durante 40 anos e de re-
pente se tornar outro num dia".

Monika Kerzel, de 45 anos,
que viajou de carro com o mafido
e dois filhos, disse que gostava de
viver na Alemanha Oriental, onde
tinha muitos amigos e podia ir aos
concertos em Leipzig. Mas, segun-
do ela, o poder não está nas mãos
da Nação, como o povo quer. "Um
grupo de poucas pessoas detém to-
dos os privilégios", disse.

Polícia filipina dispersa à
força manifestação por Marcos

Manila (UPI) —Umamanifes-
tação em favor do ex-ditador filipi-
no Ferdinand Marcos terminou
com violência ontem à tarde quan-
do tropas usaram gás lacrimogê-
nio, canhões de água e cassetetes
para dispersar milhares de
protestantes.

Algumas pessoas sofreram pe-
quenos ferimentos quando os ma-
nifestantes reagiram jogando gar-
rafas, latas e pedras, segundo a po-
lícisa e a Cruz Vermelha. Dois ma-
nifestantes foram presos.

A violência no subúrbio de
Quezon City veio apenas algumas
horas depois que a presidente Co-
razon Aquino partiu para uma visi-
ta de oito dias ao Canadá e aos Es-
tados Unidos, onde ela deve discu-
tir o futuro das bases militares
americanas nas Filipinas.

Em um pronunciamento em
cadeia nacional antes da partida,
Aquino disse que partia "confiante
de que a segurança do governo es-
tá assegurada" apesar do protesto.
A presidente já sofreu cinco tenta-
tivas de golpe desde que chegou ao

poder após a revolução que derru-
bou Marcos.

A policia começou a usar a for-
ça dez minutos depois da segunda
advertência para que a manifesta-
ção terminasse, às seis da manhã.

Gritando "Marcos", "Mar-
cos" e dando-se os braços, os mani-
f es tantes colocaram-se ao longo da
avenida que separa os quartéis
Aguinaldo e Crame no subúrbio de
Quezon City.

A manifestação começou an-
teontem à noite depois de um comi-
cio que reuniu 25 mil filipinos. O co-
mício coroou uma marcha de dez
dias e quase 400 quilômetros desde
a cidade natal de Marcos, Batac,
na maior manifestação nas Filipi-
nas desde a deposição de Marcos
em fevereiro de 1986.

Marcos, 72 anos, morreu dia 28
de setembro em Honolulu, onde foi
enterrado no dia 15 de outubro. A
presidente Aquino proibiu que
Marcos fosse enterrado nas Filipi-
nas temendo explosões de violên-
cia. No dia 28 de outubro a Supre-
ma Corte amparou a decisão dela.

Os manifestantes escolheram
a avenida Edsa entre dois quartéis
para tentar obter o apoio dos solda-
dos. Edsa foi também o palco da
revolta que forçou Marcos a fugir
para o Havaf.

O chefe de polícia de Quezon
City, Edgar Dula Torre, disse que"estendeu ao máximo o limite de
tolerância" mas teve que usar a
força quando os manifestantes re-
manescentes se recusaram a
dispersar.

As autoridades disseram tam-
bém que a intenção dos manifes-
tantes era subir nas cercas dos
quartéis, e incitar os soldados à"revolução", mas nenhum inci-
dente ocorreu durante à noite exce-
to um enorme congestionamento
no trânsito da área.

As forças armadas foram colo-
cadas em alerta vermelho para a
manifestação e a partida de
Aquino.

O vice-presidente Salvador
Laurel disse no comício de Quezon
City que o banimento de Marcos foi"o maior erro da administração de
Aquino".

Plano de atentado foi descoberto
Bogotá (UPI) — Foi descoberto

um plano para atentar contra a vida
do candidato a presidente colombiano
pelo Partido Liberal, César Gaviria, no
distrito de Magdalena, segundo ver-
soes da imprensa.

De acordo com o diário El Tiem-
po, Gaviria suspendeu sua visita a vá-
rios povoados deste distrito por razões
de segurança já que havia informes da

policia de que seria alvo de tentativa
de assassinato.

Gaviria devia realizar neste fim de
semana uma passeata pelos povoados
de Aracataca, Fundacion e Plato ao
norte de Bogotá.

O coordenador da programação,
Vives Menorri, disse também que exis-
tiam ameaças contra a cidade de Ga-

viria no povoado de Fundacion, ao
norte do país, onde havia informações
de que uma ponte seria dinamitada
quando estivesse passando a carava-
na do candidato.

Gaviria se lançou candidato à pre-
sidência pelo Partido Liberal, logo
após o assassinato, possivelmente por
traficantes de drogas, de Luis Carlos
Galan Sarmiento no dia 18 de agosto.

444 bichos com
Barata e Passarinho

Em 355 histórias da política do Pará,
444 personalidades compartilham, com
Barata e Passarinho, das 90 páginas do
livro de Odacyl Cattete.
Barata, Passarinho e Outros Bichos
tem ilustração e capa de LuizPê, foto
de Luiz Braga e produção da Editora
CEJUP. Além, é claro, de muito bom-
humor em torno de:

Abdon Holanda, Abel Figueiredo, Abel Martins,
Abel Teixeira, Abílio Couceiro, Acilino Leão,
Acúrcio Cavaleiro de Macedo, Acyr Castro, Ada-
mor Filho, Adhemar de Barros, Adriano Gui-
marães, Adriano Pimentel, Afonso Lopes Freire,
Agostinho Linhares, Akiro Fukuoka, Alacid Nu-
nes, Alacid Sampaio, Aláudio Melo, Alberto Ben-
dahan, Alberto Mockbel, Alberto Nunes, Alceu
Coi ares, Aldebaro Klautau, Alderico Queiroz
Miranda, Alexandre Yamanouth, Alfredo Chaves,
Alfredo Coelho, Alfpio Martins, Almir Gabriel,
Alonso Guimarães, Aloysío Carvalho, Aloysio
Chaves, Alquimário Norôcs de Souza, Altair
Morclli, Álvaro Adolfo, Álvaro Freitas, Álvaro
Paz, Amado Magno e Silva, Amaral Neto, Américo
Silva, Acindino Campos, André Luiz, Anfrisio
Nunes, Angeolino Pereira, Aníbal Duarte, Anto-
nio Amaral, Antônio Carlos Fontelles, Antônio
Itayguara, Antônio Lobo, Antônio Maria Zacarias
Costa, Antônio Neves, Antônio Pará, Antônio
Pereira, Antonio_Rejnígio, Antônio Teixeira,
Aríete Guimarães, Armador Ambrósío, Armando
Carneiro, Armando Corrêa, Armando Mendes,
Armando Morclli, Armando Sales de Oliveira,
Arminda Souza, Arnaldo Lobo, Arnaldo Moraes
Filho, Arnaldo Passarinho, Arnaldo Prado, Au-
gusto Corrêa, Augusto Meira Filho, Augusto
Montenegro, Aluízio Ferreira, Aurélio do Carmo,
Avelino Henrique dos Santos, Avelino Martins.

B
Bandeira Coelho, Bcnedicto Monteiro, Benedito
Carvalho, Benedito Celso dc Pádua Costa, Benja-
min Marques, Bertoldo Nunes, Boanerges Couto,
Bosco Carvalho, Brizola, t _oncl.

Calixto Malaquias Mendes Canrobert Pereira da
Costa, Carlos Vinagre, Cattete Pinheiro, Celeste
Porto Braga, Celina Machado Coelho, Célio Sam-
paio, Chagas Freitas, Chico Miguel, Cícero Can-
tuária, Clarisse Dourado, Clarita Contente, Claudino
Barros, Cláudio Furman, Clementino Lima, Cléo
Bernardo, Clóvis Ferro Costa, Clóvis Gabilanes
Corrêa Pinto, Clóvis Silva de Morais Rego, Costa
e Silva, Costa Filho, Coutinho Jorge.

D
Dalla (senador), Daltroda Silveira, Daniel Coelho
de Souza, David Abud, Dca Maiorana. De Cam-
pos Ribeiro, Delfim Neto, Deodoro de Mendonça,
Dionisio Bentes de Carvalho, Dionisio Hagc.
Dirceu Cardoso, Dom Alberto Ramos.

Edgar Contente, Edgar Franco, Edgar Proença,
Edmundo Neves, Edson Bonna, Edson Farias,
Edson Matoso, Eduardo Grandl, Eduardo Silva,
Efraim Bentes, Eládio Malato, Elias Pinto, Elias
Salame, Elias Selfer, Eloy Santos, Enéas Martins,
Epílogo de Campos, Ernani Motta, Ernesto
Geisel, Eurico Gaspar Dutra, Evandro do Carmo,
Eweraldo Martins.

Faustino Neto, Fenelon Perdigão, Fernando
Avelar, Fernando Guilhon, Fernando Gurjão
Sampaio, Fernando Vclasco, Ferreira Lima, Flá-
vio Moreira, Francisca Iraci Alencar, Francisco
Paulo Mendes, Francisco Vieira Contente. Frida
Azulay.

Gabriel Hermes, Garcia Marques, Geraldo Marti-
res Coelho, Gerson Peres, Gilberto Mestrinho,
Gonçalo Duarte, Graça Landeira Gonçalves,
Graziela Pimentel, Guaracy de Brito, Guilherme
Barros, Guilherme Coutinho, Guilherme La-Roquc,
Guilherme Mártires, Gutemberg Rodrigues.

H
Hailtoti Madruga, Hamilton Moreira, Haroldo "
Alencar de Souza, Haroldo Veloso, Helena Car-
doso. Hélio Castro, Hélio Gueiros, Hélio Tabosa,
Henry Kayath, Herculano Torres, Hermínio Cal-
vinho, Hugo Travassos, Humberto de Alencar
Castelo Branco.

i
Inocêncio Machado Coelho, Iracema de Carvalho
Barros, Iran Loureiro, Irapuan Pinho de Saltes
Filho, Irawaldyr Rocha, Irineu Lobato, íris Re-
zende, Isaac Soares, Ismael Araújo, Itair Silva,
ítalo Falesi, Ivan Danin, Ivan Maranhão.

Jacob Soares, Jacques Flores, Jacyntho Abcn-
Athar, Jader Barbalho, Jader Jr., Jair Bernardino,
Jânio Quadros, Jansen (coronel), Jarbas Passa-
rinho, Jayme Farache, J. J. Aben-Athar, Joacil
Pereira, João Batista de Melo Bastos, João Bo-
telho, João Camargo, João Farias de Barros, João
Figueiredo, João Flor, João Gabriel, João Maria,
João Menezes, João Mota, João Reis, João Ro-
berto Cavaleiro de Macedo, João Seixas, João
Viana, João Walter de Andrade, Joaquim Antu-
nes, Joaquim de Magalhães Cardoso Barata,
Joaquim Marques dos Reis, Jonathas Athias,
Jorge Arbage, Jorge Corrêa, José Amarante, José
Brito, José Burlamarqui de Miranda, José Carlos
Raimundo, José Carneiro da Gama Malcher, José
Castelo Branco, José Cláudio Barra, José da Costa
Homem Guimarães, José de Paula Valente Pi-
nheiro, José Fernandes Chaves, José Guilherme,
José Lopes de Oliveira, José Luiz Coelho, José
Maria Machado, José Maria Mendonça, José
Paulo de Jesus, José Priante, José Quintino Leão.
José Rebelo, José Santos. José Sarney, José Va-
lente, Judith(tacacazcira). Júlio Viveiros. Jurandir
Bezerra, Juruna, Juscelino Kuhitsc heck.

Laércio Barbalho, Lalor Souza. Lameira Bitten-
court, Lauro Sabbá, Leônidas Monte, Lindolfo
Mesquita, Lobão da Silveira, Lomanto Jr., Lopo
de Castro, Loriwal Rei de Magalhães, Lourenço
Vieira da Silva, Lourival Barbalho, Lúcia Daltro
de Viveiros, Lúcio Mauro, Lucival Barbalho, Luis
Antônio Reisda Cunha, Luis Carneiro, Luis Mota.
Luis Paulo Chaves, Luís Rocha, Luis Soares.
Lutfata Bitar.

M
Macedo Soares, Magalhães Barata, Manoel Gas-
par, Manoel Maria Dias Ferreira, Manoel Pedro.
Manoel Pompeu Filho, Manoel Ribeiro, Manuel
Áyres, Manuel Gonçalves, Maravalho Belo, Mar-
célo Thadcu, Maria da Graça Bitar, Maria dc
Nazaré Coelho de Souza. Maria Dias Ferreira.
Maria Lúcia Santos, Merilda Nunes, Mário An-
dreazxa, Mário Chermont, Mário Couto, Mário
Dias Teixeira, Mário Fáscío, Mário Hugo Jucá.
Marlene Viana, Max Parijós, Miguel Scaff, Milton
Dantas, Milton Peres, Mariuadir Santos. Morais
Rego, Moreira Jr., Moura Carvalho. Moura Palha.
Moura Rol Ia.

N
Napoleão Brasil, Narciso Maravalho Belo. Nn-
talino Brito, Nélio Lobato. Nelson Chaves, Nelson
Souza, Newton Miranda. Newton Riquc. Nicolat:
da Costa. Nicolau Saraty, Nilo Franco. Nilson
Gibson. Noémia Rocha Amoedo.

Ocyr Proença, Odacyl Cattete, Olavo Rocha,
Olintho Sales, Oliveira Bastos, Ophir José de
Novaes Coutinho, Orlando Fonseca, Oscar Acyoli,
Oséas Silva, Osmar Pinheiro de Souza, Ossian
Brito, Oster Pereira, Osvaldo Brabo, Osvaldo
Melo, Oswaldo Mendes, Oswaldo Orico, Oswaldo
Trindade, Otávio Meira, Otávio Mendonça, Oti
Santos, Oziel Carneiro.

Padre Antônio Oliveira, Paes de Carvalho, Paulo
Assunção. Paulo Castro, Paulo Ferrer, Paulo
Fontelles, Paulo Isaías, Paulo Lisboa, Paulo
Maluf, Paulo Maranhão, Paulo Ronaldo Men-
donça de Albuquerque, Paulo Sá, Pedro Pinto,
Pele, Pierre Beltrand, Pio Veiga Júnior, Pirunci
Castro, Plínio Coelho, Plínio Pinheiro Neto,
Prisco dos Santos.

R
Rafael Abcnsur, Raimundo Bandeira Mendes,
Raimundo da Costa Pena, Raimundo Mário So-
bral, Raimundo Vieira da Silva, Raiquil Alves,
Regina Pescc, Renato Coral, Roberto Jares, Ro-
berto Lamógüa, Roberto Massoud, Roberto Vieira.
Rodrigo Silva, Rogero Cabral, Romeu Peres.
Rommel (marechal), Romulo Maiorana, Romulo
Maiorana Jr., Ronaldo Passarinho, Ronan Libera!,
Rubens da Silveira Brito, Rudà Palmeira, Rulh
Arbage Lobo, Ruth Passarinho, Ruy Barata. Ruy
Chaves, Ruy da Silveira Brito.

Sahid Xerfan, Saint-Clair Passarinho, Salatiel
Paes Lobo, Samuel Wainer, Samuel Wallace
Mac-Dowel, Santana Marques, Santino Sirothcau
Corrêa, Saraiva Guerreiro, Sebastião Andrade,
Sérgio Porto, Severo Gomes. Sidrin (dentista).
Silvia Braga, Silvio Hall de Moura, Sobral Pinto.
Stélio Maroja.

Teodósio Machado, Teixeira Gueiros. Therezinha
Gueiros. Tom aso Busccetta. Toquinho (coman-
dante), Ubiratan dc Aguiar, Ulysses Guimarães.

Vasconcelos(copitâo), Vera Cardoso Castro, Vera
Morclli, Vicente Queiroz, Vicente Rao, Vinícius
Bahury de Oliveira. Vítorino Freire.

w
Walbert Monteiro, Waldemar (eletricista), Wal-
demar Guimarães, Waldemir Santana, Waldir
Bouhid, Waldner Moraes da Rocha. Walter Gui-
marães, Wanderley Normando. Wanildo Torres.
Wilkens. Wilson Ribeiro.

Zacarias dc Assumpção. Zenaldo Coutinho, Zeno
Veloso.

Nas bancas e livrarias
ou pelo reembolso postal
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Aun dissolve
Parlamento

libanês
Beirute (AFP) — O general

Michel Aun, chefe do governo de
militares cristãos do Líbano, de-
cretou ontem de madrugada a dis-
solução do Parlamento, poucas ho-
ras antes do inicio da sessão parla-
mentar que designaria o novo pre-
sidente libanês.

O general Aun leu ante as câ-
maras de televisão o decreto de
seu governo, anunciando também
que a partir do próximo dia 7 de ja-
neiro serão organizadas eleições
legislativas.

O decreto, afirma que 'os de-
putados violaram a Constituição
ao aprovar, em uma votação públi-
ca em Taef, fora do território liba-
nês, um acordo que prejudica a in-
dependência, a soberania libanesa
e a unidade de seu território'.

A medida foi anunciada mo-
mentos depois que uma delegação
de deputados partiu de Beirute
com destino desconhecido.

A sessão eleitoral estava mar-
cada para ontem de manhã pelo
presidente do Parlamento dissolvi-
do, Hussein Husseini.

O general Aun havia ameaça-
do dissolver o Parlamento há uma
semana e o governo adversário de
Salim Hoss (de maioria muçulma-
na, apoiado por Damasco) anun-
ciou na última quarta-feira que a
medida seria 'ilegal' e que não im-
pediria a eleição.

O general Aun considerou que
seu governo é o único legal e que há
Constituição lhe dá os poderes exe-
cutivos de chefe de Estado, na va-
cância do cargo de presidente da
República ha mais de três meses.

O general Aun rejeitou o açor-
do conseguido no dia 22 de outubro
em Taef (Arábia Saudita), sob a
supervisão do triunvirato árabe
(Arábia Saudita, Argélia e Marro-
cos), acusando-o de 'legalizar o
crime da ocupação síria no
Líbano'.

A pedido do triunvirato, os de-
putados deverão ratificar o acordo
antes de realizar a eleição
presidencial.

Beirute (AFP) — O chefe do
governo apoiado por Damasco, Sa-
lim Hoss, declarou ontem de ma-
nhã que a dissolução do Parlamen-
to libanês pelo general Michel Aun
é ilegal, inconstitucional, nula e
sem valor'.

Numa rápida entrevista, Sa-
lim Hoss adiantou que essa decisão
não deverá influir no processo de
paz iniciado no Líbano.

Hoss, cujo governo é de maio-
ria muçulmana, disse também que
para 'terminar com esses abusos
exercidos em nome de uma préten-
sa legalidade, é preciso eleger um
presidente da República'.

Quando faltavam poucas horas
para a eleição presidencial, o gene-
ral Aun, chefe do governo de mili-
tares cristãos, adversário de Hoss,
dissolveu de madrugada o Parla-
mento e anunciou eleições legisla-
tivas para janeiro do próximo ano.

Deputados estudaml
processo eleitoral

Beirute (AFP) — A reunião de de-
putados libaneses que deveria eleger
um presidente e que estava prevista :
para ontem de manhã, não foi realiza-
da, enquanto o general Michel Aun, li-
der do governo de militares, que .
decidiu dissolver o parlamento, mobi- ¦ •
lizava seus partidários por outro lado,
o ex-líder do parlamento. Husein Hu-
seini, viajou a Paris, onde se encon-
tram 20 deputados do setor cristão,
para estudar com eles o processo elei-
toral no Líbano, onde não há chefe de
Estado há 13 meses.

O núncio apostólico no Líbano,
monsenhor Pablo Puente, que se reu-
niu com o general Aun para pedir-lhe
que fizesse "concessões", disse, por ou- i
tro lado, que o Vaticano era favorável
à eleição de um Chefe de Estado. O Li- '
bano vive um de seus momentos mais '
críticos, tudo pode acontecer: o caos,
a divisão, uma nova guerra. Este é o |
momento em que os libaneses, princi- i
palmente os cristãos, devem se unir,
fazer concessões. Muitas vezes, con-
frontados ante um mal total e um mal
menor, somos obrigados a escolher o
mal menor, até mesmo fazendo sacri-
fícios", disse o religioso à imprensa.

Husseini deixou ontem o Líbano
pelo Aeroporto Militar de Qlaiaat, 105
km ao norte da capital, setor sob o con-
trole sirio. Ele estava acompanhado
por 24 deputados, em sua maioria mu-
çulmanos, que passaram a noite em
suas casas a oeste de Beirute.

Ao mesmo tempo, o governo do ge-
neral Aun divulgou um comunicado
anunciando a dissolução do Parlamen-
to. A medida, que suscitou controvér-
sias entre juristas, permaneceu sem
efeito imediato. Foi mantido o princi-
pio de sessão eleitoral, inicialmente na
sede provisória no Parlamento, situa-
da na linha que separa os dois setores
de Beirute. O local foi considerado"inadequado" anteontem à noite, mas
oficialmente não foi fixado outro lugar.

PARA ONDE VAI 0 SEU FILHO ?
• As situações vividas na escola pela cri-

anca, constituem parte substancial da for-
mação de sua personalidade, por isso esco-
lha criteriosamente onde matricular o seu
filho.

Você tem uma nova opção: OLIMPUS
JÚNIOR.

Oferecemos uma equipe especializada
na formação integral das crianças para o
desenvolvimento, físico, moral e intelec-
tual num clima de liberdade com disci-

plina.
A metodologia dinâmica e participati-

va empregada, visa favorecer o esp.rito

de iniciativa, aliado ao sentimento soei-
al que conduza à integração da persona-
lidade bem desenvolvida, à sociedade a

qual ela pertence.
Por isso, se lhe perguntarem para on-

de vai o seu filho? responda: para o
OLIMPUS JÚNIOR.

OLIMPUS
JÚNIOR

AV. SENADOR LEMOS, 573
( Próximo a Praça Brasil )

!
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Tufão Gay afunda 29 navios na Tailândia
Bangcoc (UPD — Um navio

norte-americano de prospeção de pe-
tróleo, com 97 pessoas a bordo, virou e
28 outros navios viraram ou afunda-
ram ontem, quando o tufão Gay atin-
giu o golfo da Tailândia com ventos de
193 quilômetros por hora, levantando
ondas de 10 metros. Cerca de 250 pes-
soas estão desaparecidas.

A companhia Unocal Corp, de Los
Angeles, proprietária do navio "Sea-
crest". disse que um helicóptero de
busca havia localizado o navio de 110
metros emborcado pela tempestade.
Funcionários da Marinha tailandesa
informaram que duas equipes de mer-
gulhadores estavam sendo enviadas
para o navio e tentariam entrar no
casco para procurar sobreviventes.

O porta-voz da Unocal, Barry La-
ne, disse que um helicóptero encon-
trou seis pescadores tailandeses agar-
rados a seu barco de pesca, que havia
emborcado, mas ainda não há indícios
de sobreviventes do "Seacrest".

• Segundo o vice-presidente do es-
critório tailandês da Unocal, Parama-
porn Krairiksh, o helicóptero de bus-
cas da companhia havia localizado o
casco do "Seacrest" e o identificara
por uma abertura específica para
equipamento de prospecção. Ele disse
que nenhum dos barcos salva-vidas do
navio foi visto e não foram encontra-
dos sinais de sobreviventes. Parama-
porn informou que as equipes de sal-
vamento tentariam chegar se alguém
havia sobrevivido dentro do casco em-
borcado, mas as chances não pare-
ciam favoráveis.

O vice-presidente da companhia
acrescentou que três navios da Uno-
cal, que estavam na área, se dirigi-
ram para o local onde o navio virou, a
cerca de 4,8 quilômetros a noroeste do

principal centro de processamento de
gás da empresa no golfo. Segundo ele,
as condições do mar ainda são extre-
mamente perigosas.

O "Seacrest", de propriedade de
uma subsidiária da Unocal local e
operado por uma companhia de prós-
pecção de Cingapura, soltou-se das
amarras anteontem, quando o tufão
atingiu o golfo com ventos de 160 qui-
lômetros por hora e ondas de 10
metros.

O porta-voz da Unocal disse que
os 97 tripulantes, entre eles seis norte-
americanos, estavam a bordo do
"Seacrest" quando os cabos das ânco-
ras se soltaram no tufão. Depois dis-
so, não houve mais contatos de rádio
com n navio

Outro navio da Unocal, com 89
pessoas a bordo, inicialmente dado
como desaparecido, foi encontrado
mais tarde com toda a tripulação a
salvo. Os trabalhadores nas platafor-
mas marítimas no golfo estão em
segurança.

A Marinha tailandesa e funciona-
rios da associação de pescadores dis-
seram que sete outros navios afunda-
ram ou viraram durante o tufão, e ou-
tros 14 estão desaparecidos. Cerca de
200 marinheiros desses navios estão
desaparecidos.

O capitão Anan Plienboonlert,
porta-voz do grupos de socorro da Ma-
rinha, disse que quatro aviões de bus-
ca F-27 estão sobrevoando a área atin-
gida pelo tufão. Um dos aviões lançou
um bote inflável para um grupo de
pessoas cujo barco havia virado. Ele
disse que as condições do mar, muito
violentas, impediram que botes de so-
corro de alta velocidade chegassem
às regiões mais atingidas.

Funcionários da Marinha tailan-

desa e associações de pescadores dis-
seram que os navios que afundaram
ou viraram durante o tufão tinham, no
total, 187 tripulantes.

Um navio vietnamita, "The Long
Bien", dado como desaparecido, foi
localizado e rebocado por um navio de
socorro da Malásia.

Três sobreviventes de um dos
barcos tailandeses afundados disse-
ram aos grupos de socorro que ondas
muito altas varreram o convés do bar-
co antes que pudessem pedir socorro
pelo rádio. Outros 19 marinheiros que
dormiam na ocasião provavelmente
se afogaram.

Funcionários da Associação Tai-
landesa de Pesca disseram que ha-
viam perdido contato com outras 14
traineiras, mas ainda havia a espe-
rança de que algumas delas tivessem
conseguido escapar do furacão.

Segundo o departamento de me-
teorologia da Tailândia, a previsão
era de que o tufão atingisse o litoral
tailandês no sábado em Chumporn,
450 quilômetros ao sul de Bangcoc.

Milhares de pessoas já haviam si-
do evacuadas das áreas baixas ao lon-
go da costa, entre elas 733 pessoas de
uma faixa de terra desprotegida na
província de Nakorn Srithammarat,
onde mais de 1.000 pessoas foram
mortas durante uma tempestade subi-
ta em 1962.

Funcionários estavam também g
preocupados com as chuvas fortes em
áreas montanhosas, que _poderiam,',
causar novamente inundações e desli-
zamentos de terra que mataram mais
de 400 pessoas no sul da Tailândia no
ano passado.

Diversas pontes e estradas foram
interrompidas pelas inundações.

Rebeldes e sandinistas voltam
a combater após o cessar-fogo

Matagalpa (AP) — Tropas sandi-
nistas combateram ontem contra gru-
pos de rebeldes no norte da Nicará-
gua, depois que o governo decidiu can-
celar o cessar-fogo, alegando que des-
de o final de setembro se infiltraram
mais de mil contras em território
nicaragüense.

Fontes do Ministério de Defesa
disseram que foram registrados com-
bates em oito províncias, especial-
mente no norte, próximo a fronteira
com as Honduras e que havia cerca de
três mil rebeldes na região.

Helicópteros, de fabricação sovié-
tica, transportaram tropas sandinis-

tas à regiões remotas, montanhosas e
de selva, para enfrentar os contras."Os rebeldes estão bem munidos
e constituem um exército que faz pro-
paganda de um setor opositor", disse
o coronel Manuel Salvatierra, coman-
dante da sexta região nicaragüense,
que compreende os departamentos de
Matagalpa e Jinotega, e que especifi-
cou que os rebeldes têm tudo o que ne-
cessitam para combater e se infiltra-
rem para auxiliar a união nacional
opositora (UNO)."Os contras, embora estejam do
lado errado, não são tão estúpidos de
se infiltrarem num país sem armas e

sem munições", enfatizou.
Em relação a alegação do coronel

Enrique Bermudez, comandantt dos
rebeldes, no sentido de que não ,im
munições e que suas forças só evitam
os confrontos, Salvatierra enfatizou
que "Bermudez tenta dar a imagem
de ser um mártir da democracia
ianque".

Salvatierra calculou que no terri-
tório que comanda e que está compôs-
to de 750 mil habitantes, com uma ex-
tensão territorial de cerca de 30 mil
quilômetros quadrados, os rebeldes"tem uma base social mínima".

França condena na conferência
da Unésco á censura à imprensa

Paris (AFP) — Divergências sig-
nificativas entre o Norte e o Sul, mas
também entre o Leste e o Oeste surgi-
ram ontem, mais uma vez, na confe-
rência geral da Unesco, no início dos
debates sobre a espinhosa questão da
comunicação, principal tema em de-
sacordo há vários anos.

i O debate deu vez a uma vigorosa
intervenção da França — que falou
em nome dos 12 países da Comunida-
de Econômica Européia (CEE) — em
favor da liberdade de imprensa, bem
como a apreciações irônicas da União
Soviética sobre a intolerância alérgi-
ca de alguns países a certas fórmulas,
nesse caso, a informação'equilibrada'

Fato raro: o diretor-geral da
Unesco, Federico Mayor, abriu pes-
soalmente o debate na comissão,

exortando seus membros a se ocupa-
rem dos 'princípios essenciais', ou se-
ja, a 'livre circulação das idéias pela
palavra e pela imagem' e a redução
dos desequíbrios nesse setor, 'mais
que das palavras com que se
formulam'.

O conselho executivo da Unesco
modificou consideravelmente em ju-
nho o capítulo 'Comunicação' do pro-
jeto do plano 1990-95 de Federico Ma-
yor, retornando a fórmulas que recor-
dam a famosa 'Nova Ordem Mundial
da Informação e da Comunicação'
(Nomic), denunciado por inúmeros
países como atentatória contra a li-
berdade de imprensa.'As medidas que tentam restrin-
gir a liberdade de opinião e de expres-
são, a liberdade de informação e de

imprensa são inaceitáveis, bem como
o são as travas à livre circulação da
informação', declarou o embaixador
da França na Unesco, François-Regis
Bastide.'A liberdade de informação, pre-
cisou, repousa sobre a liberdade dos
jornalistas no exercício de sua função1
e 'depende também do respeito ao di-
reito de todo indivíduo a escolher suas
fontes de informação, tão diversas
quanto seja possível'.

O diplomata evocou, por outro la-
do, a 'solidariedade' necessária para
atenuar as disparidades entre países
industrializados e em desenvolvimen-
to, ressaltando igualmente a impor-
tância de 'uma educação nos meios de
comunicação com vistas a favorecer
a formação do espírito crítico'.

Socialistas enfrentam
conservadores na Grécia

Atenas — Liberalismo ou re-
forço do Estado onipresente, os
conservadores da nova democra-
cia e os socialistas do Pasok
(mais de 80% do corpo eleitoral)
propõem aos gregos nas eleições
de hoje duas políticas radical-
mente diferentes. AND, afastada
há oito anos do poder pelo Pasok,
mas na liderança das pesquisas
de opinião, pretende livrar o país
do socialismo e do domínio do
Estado.

O presidente da ND, Constan-
tin Mitsotakis, prometeu preser-
var o poder aquisitivo dos gregos,
mas anunciou taxas significati-
vas de desemprego no início da le-
gislatura, para reativar a econo-
mia e a competitividade. Tam-
bém reiterou seu desejo de priva-
tizar e até mesmo fechar estatais
em dificuldade. Mitsotakis espera

restabelecer a confiança do mun-
do industrial para estimular os in-
vestimentos e a iniciativa privada
e reduzir a dívida externa e o défi-
cit público.

Pelo Pasok, Andreas Papan-
dreu promete aos gregos consoli-
dar às "conquistas sociais" obti-
das de 1981 a 1989, sobretudo na
área da saúde e educação. Ele se
pronuncia em favor da consolida-
ção do Estado onipresente e da
edificação de uma "sociedade de
solidariedade" a exemplo dos
partidos socialistas e social-
democratas da Europa Oriental.
Os socialistas também defendem
a estabilidade e a "modernização
rápida" da economia para asse-
gurar o crescimento, combater o
desemprego e preparar o país pa-
ra o mercado interno europeu.

ígOS
da ASN eram

Oposição quer levar às
ruas o debate no Chile

Santiago (AFP) — Quando
faltam 40 dias .para que o Chile
eleja o presidente que sucederá o
general Augusto Pinochet, no po-
der há mais de 16 anos, a pressões
políticas dos grupos em disputa
aumentam em torno dos sete mi-
lhões e meio de eleitores, que ao
que parece já tomaram uma
decisão.

Situado em primeiro lugar
em todas as pesquisas, que lhe
dão mais de 50 por cento das in-
tenções de votos para o dia 14 de
dezembro próximo, o candidato
oposicionista Patrício Aylwin tem
evitado até agora participar em

um novo debate com seu principal
adversário, o ex-ministro do regi-
me militar Hernan Buchi.

Um primeiro encontro ante
as câmaras de televisão, no estilo
dos debates presidenciais dos Es-
tados Unidos, aconteceu no dia 9
de outubro passado.

Com mais de um milhão de
intenção de votos abaixo de Ayl-
win nas pesquisas de opinião, o
candidato governamental deseja
um novo encontro público para
apresentar seus projetos destina-
dos a consolidar o modelo econô-
mico de livre mercado, que o go-
verno militar impôs.

Crofton, Maiylaiid (UPD—
Um casal de psicólogos da Agên-
cia de Segurança Nacional, ASN,
e seus dois filhos foram presos
por tráficos de drogas, depois que
uma busca em sua casa revelou a
existência de narcóticos avalia-
dos em 780.000 dólares, além de
dinheiro e armas, informou on-
tem o jornal Washington Post. Se-
gundo o jornal, Russell e Suzanne
Hibler, ambos de 43 anos, e seus
filhos, James, 21 anos e Jessisa,
19, foram presos na sexta-feira
sob a acusação de posse de dro-
gas com intenção de distribuição
e posse ilegal de armas automáti-
cas, depois de uma busca efetua-
da em sua casa em Crofton pela
polícia do condado de Anne Arun-
dei, em Maryland.

A busca ocorreu pouco depois
da meia-noite e foi o final de dois
meses de investigação. Os poli-
ciais confiscaram cerca de três
quilos e meio de cocaína, dois qui-
los de haxixe e 25 a 30 quilos de
maconha. Havia também 70.000
dólares em dinheiro, uma metra-
lhadora UZI, um rifle de assalto
AK-47 e diversos revólveres na
casa.

Os vizinhos disseram que os
Hilbers vieram de Nova Jersey e
estão morando no local há seis
anos. Todos ficaram chocados
quando souberam das prisões.

Segundo o jornal Washington
Post, o intenso movimento de
carros, a qualquer hora do dia ou
da noite, na casa dos Hibler, des-
pertou as suspeitas de alguns
vizinhos.

O "Post" revelou ainda que
Russel Hibler trabalha como psi-
cólogo do centro médico da ASN
desde 1983, quando a forma ar-
mada o transferiu depois de qua-
tio anos de serviço na Alemanha
Ocidental.

Agentes federais apreendem
cinco toneladas de cocaína

Nova Iorque — Agentes fe-
derais invadiram, anteontem, à
noite, um depósito e apreende-
ram mais de cinco toneladas de
cocaína (e não oito toneladas,
como foi anteriormente anun-
ciado) embrulhadas em papel e
guardadas em barris selados,
disseram as autoridades.

Os agentes da DEA, agência
federal encarregada da repres-
são às drogas, invadiram um
prédio na área de Long Island

City no bairro de Queens em No-
va Iorque às nove da noite (hora
local) e encontraram os barris
estocados até o teto, disse Ja-
mes Rogers, porta-voz do Corpo
de Bombeiros.

Nenhuma prisão foi
efetuada.

Mary Cooper, porta-voz da
DEA, disse que a cocaína tem
um valor para venda nas ruas de
cerca de 170 mil dólares o quilo
em Nova Iorque. Cooper não

quis dizer o que levou os agentes
ao depósito.

A cocaína estava escondida
em embrulhos de papel sob uma
camada de seis polegadas de hi-
dróxido de sódio, que é um pó
corrosivo que queima a pele ao
contato.

O depósito, que tem dois an-
dares e uma capacidade de qua-
se oito mil metros cúbicos, esta-
va quase todo tomado pelos
barris.
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A sua melhor opção de compra
28 de Setembro com Rui Barbosa.

Estacionamento. -iróprlo.

BA RÂO:
13 rle Maio, 499
LOJlSSIMA:
Jogo Alfredo, 141
CAMPOS SALES:

PEDREIRA:
Pedro Miranda, 1230
COQUEIRO:
Estrada 40 Horas, 146
ICOARACI:

Campos Sales, 234 Cristóvão Colombo, 341

15 da Novembro, 67
BARATAO BRINQUEDOS!

7 de Setembro, 21?

DUVIDAMOS QUE ALGUÉM VENDA MAIS BARATO.
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Pará perdeu US$ 15 milhões
pela deficiência do aeroporto

Quinze milhões de dólares é quanto o Pará deixou de
agregar à sua Economia, em 1987 e 1988, somente nos se-
tores de serviços e comercial, em conseqüência do número
de turistas que deixaram de visitar o Estado por causa
das restrições operacionais do aeroporto de Belém, cida-
de excluída das correntes turísticas internacionais. Essas
revelações estão contidas em um ofício enviado pelo se-
cretário de Estado de Indústria, Comércio e Mineração,
Nelson de Figueiredo Ribeiro, a cada um dos parlamen-
tares que integra a bancada do Pará no Congresso Nacio-
nal.pedindo apoio para que no exercício financeiro do
próximo ano faça parte, e seja afinal alocada ao Orçamen-
to do Ministério da Aeronáutica a verba correspondente
de 18.013.753 BNTs, ou seja, quinze milhões de dólares, ne-
cessaria à ampliação da pista do aeroporto, obra indis-
pensável à operação de aeronaves de grande porte e à
inclusão da cidade nos fluxos normais de Turismo inter-
nacional.

Segundo o professor Nelson Ribeiro, vários parlamen-
tares já responderam positivamente ao apelo que fez, que
publicamos, na íntegra, a seguir:"O Ministério da Aeronáutica tem inserido, segundo
fomos informados, em sua programação para 1988, e, pos-
teriormente, na de 1989, o projeto de ampliação do Aero-
porto Internacional, em Belém do Pará, por reconhecer
a alta prioridade que tem a implementação desse em-
preendimento. Esse programa, entretanto, não pode ser
implantado por falta de recursos orçamentários.

De início cabe ressaltar que a execução do empreen-
dimento é da mais alta importância para a economia do
Estado do Pará, em particular, e para a Amazônia como
um todo. Belém, por sua posição estratégica, em termos
de Brasil, mais próxima da Europa e dos Estados Unidos,
do Caribe e das Antilhas — disto decorrendo diminuição
de custos operacionais — ressente-se de um aeroporto que
ofereça condições de pouso para aviões tipo Jumbo e
DC-10, com estação de passageiros que atenda ao respec-
tivo incremento de freqüência de linhas e de usuários, por
vôo.

Além disso, é evidente que a economia paraense vem
passando por uma grande transformação, sobretudo pe-
fa localização no Estado de projetos de grande enverga-
dura, tais como Carajás, Albrás-Alunorte, Jari, Usina
Hidrelétrica de Tucuruí, Mineração Rio Norte, Pólo Sídero-
Metalúrgico de Marabá e outros, que aumentaram consi-
deravelmente, desde sua instalação, o intercâmbio com
a Europa, Estados Unidos e Japão, o que exige a integra-
ção do aeroporto de Belém no tráfego aéreo internacio-
nal em melhores condições de participação.

Considere-se, ademais, que os aeroportos mais moder-
nos de outros centros, como os de Belo Horizonte, Curiti-
ba e Fortaleza, são superados pelo de Belém, no que tange
a pouso e decolagem, movimento de passageiros e car-
gas aéreas, como bem demonstram as estatísticas ane-
xas, do Infraero.

Éj ainda, relevante acentuar que, hoje, as atenções
mundiais estão voltadas para a Amazônia. É a preocupa-
ção ecológica, de que advirá, certamente, o interesse pe-
Ia implantação de vôos "charters" da Europa, Estados
Unidos e Japão, em busca das'belezas naturais que só a
Amazônia pode oferecer.

Por outro lado, pelas restrições operacionais de seu
aeroporto, Belém está excluida das correntes turísticas
internacionais, o que provoca prejuízos irreversíveis pa-
ra a economia turística estadual.

De acordo com dados fornecidos pela Emamtur, Em-
cetur, Paratur e Empetur, tivemos um movimento de tu-
ristas em 1987 50% (cinqüenta por cento) menor do que
o Amazonas e 55% (cinqüenta e cinco por cento) menor
do que Pernambuco, o que gerou uma perda para a nossa
economia de cerca de US$ 6.000.000,00 (seis milhões de dó-
lares), apenas em hospedagens; e esta cifra foi superior
em 1988, quando mais de 3.000 (três mil) turistas que po-
deriam permanecer no Estado, no mínimo 3 (três) dias,
deixaram de nos visitar.

Tenha-se em vista, outrossim, o que deixamos de ar-
recadar nos setores de serviços e comercial, que numa
projeção não otimista, poderia chegar a US$ 10.000.000,00
(dez milhões de dólares), ou até US$ 15.000.000,00 (quinze
milhões de dólares) nos 2 (dois) últimos exercícios.

Finalmente, de acordo com os estudos do Ministério
de Aeronáutica, o orçamento da ampliação do aeroporto
está assim constituído: a) ampliação de pista: US$
15.000.000,00; b) construção de nova estação de passagei-
ros: US$ 50.000.000,00

Como se pode verificar, seria indispensável que, no
próximo exercício financeiro, já pudéssemos contar, pelo
menos, com recursos para a ampliação da pista, no mon-
tante de US$ 15.000.000,00 (quinze milhões de dólares) cor-
respondente a 18.013.753 BTN's, a fim de que o aeroporto
tivesse condições de operar com aeronaves de grande por-
te e ser incluído nos fluxos normais de turismo interna-
cional.

Submetendo o assunto exposto à lúcida consideração
de V. Exa., pretendemos o seu inestimável apoio no Con-
gresso Nacional, visando dotar-se Belém de um aeropor-
to condizente com a sua condição de centro econômico da
Amazônia.

MIC ignora desabastecimento
do álcool e mantém exportação

Brasília (AG) — O Ministério
do Desenvolvimento da Indústria e
do Comércio antecipou-se à pro-
posta que será feita segunda-feira
pelo ministro das Minas e Energia,
Vicente Fialho, para que o gover-
no suspenda a exportação de 645
mil toneladas de açúcar, e divulgou
ontem uma curta nota. Através do
Itamarati, assegurando que a tran-
sação será mantida. A nota, de res-
ponsabilidade da chefia de
Gabinete e da Coordenadoria de
Assuntos Internacionais do MIC,
afirma que "a hipótese de suspen-

são das vendas de açúcar brasilei-
ro para o mercado externo não foi
nem mesmo aventada e o MIC se
apressa em não dar foros de vera-
cidade a essas especulações".

Na reunião que será realizada
segunda-feira no MIC entre os pro-
dutores de álcool e o governo, o mi-
nistro Vicente Fialho tentará
convencer o ministro Roberto Car-
doso Alves de que o déficit de 1,7 bi-
lhão de litros de álcool, previsto
para o próximo ano, poderá ser re-

Empresários preocupados
com inflação e dívidas

AVISOS & EDITAIS
SOCILAR — CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A

EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
SOCILAR —'CRÉDITO IMOBILIÁRIO

S/A., EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL,
convoca, de acordo com o item 4.4 da Resolu-
ção do Conselho 11/72 do BNH, os seus mutua-
rios, abaixo-relacionados que se encontram em
atraso com o pagamento de suas prestações con-
tratuais, a comparecerem à Rua Senador Manoel
Barata, ri? 718 - 14? andar - Edifício Infante de
Sagres, salas 1407/1409, no prazo de 20 (vin-
te) dias, a contar desta publicação, no horário de
10.00 às 18.00 horas, a fim de regularizarem
seus débitos, sob pena de execução dos mesmos:
CONJUNTO GERALDO PALMEIRA:

1. GILVANE DE F TEIXEIRA QD. 33, casa 16
2. GIOVANNI POMBO REIS QD. 43, casa 10
3. GUILHERME TAVARES VON

PAUMGARTTEN E OU/ QD. 38, casa 10
4. HAROLDO EMANOEL MACIEL DO VALE QD. 05, casa 13
5. HÉLIO AUGUSTO DE OLIVEIRA CHADA QD. 11, casa 02
6. HÉLIO MEDEIROS SANTANA QD. 38, casa 15
7. HELOÍSA HELENA S DE SOUSA QD. 36, casa 05
8. INÁCIO SIMÕES DE FREITAS QD. 50, casa 21
9. IVANES CASTRO ARAÚJO QD. 54, casa 23
10. JACIRO BARROSO FILHO QD. 47, casa 09
11. JADDSON SOUZA DA SILVA QD. 58, casa 11
12. JESUS DO SOCORRO G DOS
SANTOS QD. 47, casa 07

13. JOÃO BOSCO FERREIRA DE ARAÚJO QD. 01, casa 10
14. JOÃO DAMASCENO RIBEIRO
MONTEIRO QD. 37, casa 06

15. JOÃO FERREIRA DA SILVA QD. 36, casa 04
16. JOÃO LUIZ MIRANDA SILVA QD. 35, casa 22
17. JOÃO LUIZ SILVA PEREIRA QD. 59, casa 08
18. JOÃO MAGNO DE LIMA QD. 02, casa 05
19. JOÃO OCTÁVIO CAMPOS FERREIRA QD. 39, casa 04
20. JOÃO RUFINO DE SOUZA NETO QD. 56, casa 16
21. JOAQUIM LUIZ DA S.

VILARINHO E OU/ QD. 53, casa 02
22. JOAQUIM VASCONCELOS DE LIMA QD. 26, casa 17
23. JORGE BENEDITO SILVA DE BRITO QD. 23, casa 18
24. JORGE CÁLICES RODRIGUES QD. 55, casa 01
25. JORGE DE ASSUMPCÃO COSTA QD. 53, casa 06
26. JORGE FREITAS DE HOLANDA QD. 04, casa 15
27. JORGE JOSÉ NICOLAU JÚNIOR QD. 16, casa 08
28. JORGE ROSA FARO QD. 39, casa 01
29. JOSÉ ALMEIDA DA SILVA QD. 47, casa 06
30. JOSÉ ALVES DE LIMA QD. 34, casa 11
31. JOSÉ ANTÔNIO FAVACHO DA COSTA QD. 50, casa 06
32. JOSÉ ANTÔNIO PEGADO MALCHER QD. 47, casa 13
33. JOSÉ CARLOS DA SILVA DANTAS QD. 28, casa 12
34. JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA QD. 40, casa 25
35. JOSÉ CAXIAS LOBATO QD. 34, casa 03
36. JOSÉ CLÁUDIO DOS S. MARQUES QD. 35, casa 04
37. JOSÉ CLÁUDIO MONTEIRO DE BRITO QD. 48, casa 14
38. JOSÉ DE RIBAMAR TORRES DA SILVA QD. 26, casa 05
39. JOSÉ ELOI DA S RIBEIRO QD. 30, casa 10
40. JOSÉ FERNANDES DA SILVA QD. 42, casa 12
41. JOSÉ ISAIR RODRIGUES C JÚNIOR QD. 51, casa 02
42. JOSÉ LUIZ GUERREIRO HOLANDA QD. 38, casa 17
43. JOSÉ MARCELINO DA SILVA DIAS QD. 04, casa 03
44. JOSÉ MARIA CORRÊA DE ALMEIDA QD. 50, casa 14
45. JOSÉ RAIMUNDO G/ SPAR PINTO QD. 52, casa 03
46. JOSÉ RAUL VASQUES PALHETA QD. 17, casa 03
47. JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA QD. 31, casa 09
48. JOSÉ SANTANA PINTO DE
CARVALHO QD. 58,

49. JOSÉ UEELITON MACIEL QD. 40,
50. JOSÉ VARELA DIAS E/OU QD. 10,
51. JOSÉ VIEIRA DE BRITO FILHO QD. 27,
52. JURACI DOS SANTOS QD. 06,
53. JUSCEUNO ANDRADE JULIÃO QD. 31,
54. KLEBER DE MESQUITA DOS SANTOS QD. 32,
55. LAURO GOMES DA SILVA FILHO QD. 33,

LEILÃO
DIA 16 — ÀS 11 HORAS

ESCRITÓRIO: Rua Gwwral
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Terreno d edificações,arquibancadas e lojas à Al-
mirante Barroso ang. d Trav. do Chaco, lado direito
71,00m de fundos, lado esquerdo e travessão 25,OOm,
formando poligno trapezóide, PROCESSO n? 31.511
movido IÁPAS. Não havendo licitante fica o dia
27/11/89 às horas. .

Belo Horizonte (AE) — A in-
fiação e o déficit público, a dívida
externa e a educação, pela ordem,
foram consideradas as questões
prioritárias pelos empresários do
comércio de Minas Gerais, numa
pesquisa realizada pela Federação
do Comércio do Estado (Fecemg)
noperíodo de 13 a 20 de outubro. A
peSquisa tinha como principal ob-
jetivo detectar c candidato à Pré-
sidência da República da
preferência da categoria, mas a
entidade resolveu marcar uma no-
va consulta, por entender que a en-
trada do empresário Sílvio Santos
deverá trazer modificações nas
tendências.4 A Fecemg ouviu empresas
atacadistas, varejistas, exportado-
ras e de serviços, num total de 2.500
estabelecimentos. E decidiu não
divulgar o resultado político. A
pesquisa mostrou que a inflação é
a.grande preocupação de todos e
que devera ser atacada pelo novo
presidente logo no início do gover-
no, recebendo 25 por cento dos vo-
tos. Depois vieram o controle do
déficit público, com 24 por cento, a
d ívida externa, com 17 por cento e
a educação, com 14 por cento.

casa 13
casa 03
casa 12
casa 07
casa 14
casa 05
esse 03
casa 08
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Pick-Ups Toyota — Pick-Ups
Chevrolet — Jeep Willys —
Bicicletas — Motor Marítimo
de Centro —-¦ Motor de Popa
— Lancha de Madeira.
BENS PERTENCENTES A SUCAM
05
01
01
09
04
04
01
04
01
05
01

Pick-Ups Toyota — Ano 82 a 84
Pick-Up Chevrolet — Ano 82
Jeep Willys — Ano 81
Motores ae Centro Yanmar
Motores de Centro MWM
Geradores Agrale

Motor de Centro Montegomery
Motores de Popa Arquimedes

Motor de Centro GM
Motores de Popa Yamaha

Lancha de Madeira

Leiloeiro: Aldenor Bohadana
Av. Gov. José Malcher, 321

Fone: 224-3616
Licença JUCEPA 112/89

BTN para imóveis
só após oi? turno
Brasília — O projeto que dispõe sobre novos critérios

de reajustes das prestações dos imóveis já construídos e em
construção, assim como de lotes adquiridos diretamente
junto aos construtores, já foi aprovado pelo Senado e agora
tramita pela Câmara, onde deverá ser votado no próximoesforço concentrado do Congresso, marcado para ter ini-
cio no dia 21 deste m§. O líder do governo na Câmara, de-
putado Luiz Roberto Ponte (PMDB-RS), parte interessada
no projeto por ser presidente da Câmara da Construção do
Rio Grande do Sul, tentou em vão colocar a matéria em re-
gime de urgência no final de outubro, mas não obteve acordo
de lideranças.

Ponte acredita que no próximo esforço concentrado o
projeto será votado e aprovado pela Câmara para, em se-
guida, ser sancionado pelo presidente Sarney. O projeto ini-
ciai foi feito pelo líder do PDS, senador Jarbas Passarinho
(PA), mas foi modificado após acordo firmado entre o se-
nador e Ponte. O substitutivo aprovado polo Senado fixa a
cobrança dos reajustes das prestações dos imóveis junto àsconstrutoras ou incorporadoras pela variação do BTN, a
partir de fevereiro deste ano.

Quanto à tendência do novo
presidente, 91 por cento apontaram
que devera ser privatizante. Com
relação à estratégia a ser adotada
na questão da dívida externa, 83
por cento apontaram no sentido de
que a negociação deverá ser con-
duzida no plano político e 16 por
cento indicaram uma estratégia de
confronto direto com os credores.
Com relação ao primeiro ano de
governo, os empresários mineiros
apontaram o seguinte quadro: 48
por cento acreditam que a econo-
mia deverá entrar em processo re-
cessivo, 29 por cento acreditam em
estagnação, e 21 por cento acredi-
tam que deverá entrar em fase de
crescimento.'

Sobre a expectativa de vendas
neste ano, o quadro apurado mos-
trou que foi melhor que o ano pas-
sado (44 por cento), igual ao ano
passado (27 por cento) e pior que
ano passado (26 por cento). Quan-
to ao momento econômica atual, as
maiores dificuldades enfrentadas
pelo comércio são a inflação (53
por cento), recomposição de esto-
ques (26 por cento) e aumento de
custos (17 por cento).

Pesquisa indica que a
década não foi perdida

Rio (AE) — A Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios
(PNAD), a mais extensa radiograi
fia do país depois do censo demo-
gráfico, indica que a década de »u
não pode ser considerada total-
mente perdida, como dizem os eco-
nomistas. A pesquisa de 1988,
divulgada quarta-feira pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) com dados
comparativos com levantamentos
feitos em 1981, revelaram, afinal,
que nesses sete anos melhorou a
qualidade de vida do brasileiro.

Se os salários foram corroídos
pela inflação astronômica dos úl-
timos dois anos e a capacidade
produtiva do país atolou na mais
grave crise econômica da história,
em contrapartida, segundo a
PNAD uma proporção maior de
pessoas passou a usufruir de bens
como geladeira e fogão, a ligar
suas residências à rede pública de
distribuição de água e energia e a
ter seu lixo coletado na porta de
casa.

Em 1988, dos 33,1 milhões de
domicílios, 28,4 milhões, ou uma
parcela de 85,9 por cento tinham
luz elétrica, um índice que se situa-
va em 74,9 por cento sete anos an-
tes. O acesso crescente à energia
foi acompanhado por uma tendên-
cia de modernização do cotidiano
das pessoas. E assim, do total das
residências brasileiras, no ano pas-
sado 68,6 por cento contavam com
geladeira, uma proporção 21 por
cento maior que em 1981. Em todos
os itens acompanhados pelo IBGE
desde aquele ano (energia elétrica,
filtro, fogão e geladeira) houve

iu

crescimento. O próprio Plano Cru-
zado, lançado no início de 86, aju-
dou a abrir as portas .dos lares
-pçra (edetrodomésticQS antes iria-
cessívéis para os seus Tronos. S.ãi>m
foi por acaso que a proporção de
residências com geladeiras au-
mentou 4,4 por cento durante o
Cruzado, índice que nos dois anos
anteriores se situou pouco acima
de 2 por cento.

Outro sinal da melhoria da
qualidade de vida no país foi a re-
dução, embora pequena, dos domi-
cílios "rústicos" (casebres,
barracos), que caíram de 6,5 por
cento para 6 por cento dentro do
universo total pesquisado. Mas co-
mo todos esses dados são médias,
em algumas regiões do país a si-
tuação pode não ter melhorado, co-
mo em outras pode até ter piorado.

Quando se comparam as esta-
tísticas por regiões, constata-se
que continuam graves as dispari-
dades entre o Sul, Sudeste e Nor-
deste e Norte. No Sudeste, 85 por
cento dos domicílios se abastecem
na rede geral de água, fator impor-
tante para prevenir doenças. Já no
Nordeste, apenas 48 por cento das
residências se enquadram nesse
caso. O serviço público de coleta de
lixo abrange 75 por cento dos domi-
cílios do Sudeste e pouco menos
que 35 por cento no Nordeste. As
desigualdades são dessa ordem
nos demais itens. O país portanto
continua a fazer jus à imagem da
Belíndia, uma mistura da Bélgica,
opulenta, do 1? mundo, com a ín-
dia, pobre e mal servida de infra-
estrutura.

Rumores de greve podem
alertar credores da CSN

Rio (AG) — O presidente da
.Companhia Siderúrgica Nacional,
Juvenal Osório, disse ontem, em
sua fazenda, em Itaguaí, onde pas-sa o fim de semana, que os rumo-
res de uma greve, possivelmente a
partir do próximo dia 8, já trouxe-
ram prejuízos à empresa que nes-
ta semana foi acionada na Justiça
pelo Chase-Manhatan Bank que, li-
derando um grupo de sete banquei-
ros, exigiu na Justiça o pagamentode um débito de NCz$ 20 milhões.

A CSN poderia pagar a dívida,
mas recorrerá na Justiça para que
isso não motive os outros credores
a tomarem a mesma medida, dis-
se Juvenal, que estima em NCzS 11
bilhões o total do débito da
empresa.

— A CSN já saiu da crise mas
ainda bato na madeira isolando pa-
ra que seja verdade e que continue
assim. Mas, uma greve agora po-

dera afetar a credibilidade que
conseguimos durante a crise jun-
to a fornecedores e banqueiros. To-
dos os banqueiros aguardavam
pacientemente a liquidação do dé-
bito. O estado de greve levou o
Chase-Manhatan a nos acionar na
Justiça — explicou Juvenal.

Na opinião do presidente da
CSN, o Tribunal Superior do Tra-
balho (TST) poderá dar ganho de
causa aos metalúrgicos ao julgar
o dissídio coletivo — interposto pe-
Ia empresa em maio desse ano —
no próximo dia 8, atendendo a
grande parte das reivindicações
dos trabalhadores, principalmente
o pagamento de 58% expurgados
pela lei salarial referentes à infla-
ção de janeiro deste ano. As de-
mais reivindicações são de caráter
social como, por exemplo, a auto-
rização da entrada de diretores do
Sindica io dos Metalúrgicos, na
CSN.

duzido em 430 milhões de litros, se
o governo conseguir evitar que os
produtores do Norte e Nordeste ex-
portem as 645 mil toneladas do
açúcar excedente da safra
1989/1990, cuja venda foi autoriza-
da pelo Instituto do Açúcar e do Ál-
cool (IAA). O objetivo da propostade Fialho é evitar a crise no abas-
tecimento de álcool. No fim de 1984,
o Brasil assinou contrato para en-
trega futura de açúcar no Exterior,
e a venda, caso seja mantida a ne-
gociação, deverá se iniciar neste
mês.

Amplia-se
o mercado
de cerveja
Sorocaba.SP (AE) — Com me-

nos de um ano de mercado, a
Schincariol S/A, de Itu, prepara a
segunda ampliação em sua cerve-
jaria, inaugurada em maio desse
ano, devendo passar da produção
inicial de seis milhões de gar-
ras/mês, para 15 milhões no perío-
do. A primeira ampliação, que
elevou de 1,8 milhão para 4,3 mi-
lhões de litros a capacidade insta-
lada para fermentação e matura-
ção da cerveja, foi concluída na úl-
tima semana de agosto, para aten-
der a um esperado crescimento na
demanda durante o verão.

Este mês, a Schincariol esta-
rá colocando no mercado dez mi-
lhões de garrafas de sua "Pielsen".
Mesmo assim, vai faltar cerveja,
acredita Francisco Flora Neto, di-
retor comercial da empresa. "O
mercado absorve mais do que a
nossa capacidade de produção nes-
se período do ano. Estamos produ-
zindo tudo o que podemos para
garantir o atendimento dos nossos
consumidores".

Segundo Francisco, a Schinca-
riol tem condições de atender às
cotas atribuídas à sua rede de re-
venda espalhada pelos Estados de
São Paulo, Rio, Minas, Goiás e To-
cantins, mas só abrirá novos pon-
tos de revenda quando houver
produção e excedente.

Este é o primeiro verão da cer-
veja Schincariol e o desempenho
do produto será avaliado para con-
firmação do plano de investimen-
tos da empresa, que já aplicou US$
25 milhões na cervejaria. "Esta-

' * mos otimistas porque a tendência
i ré derenescimento do mercado, £, pé-

ra o próximo verão, estaremos ou-
tra vez com nossa capacidade de
produção ampliada", garante b di-
retor comercial. Segundo ele, em-
bora o consumo de cerveja no
Brasil ainda seja pequeno, menos
de 1/3 do que se consome na euro-
pa, é certo que a cerveja passa a
integrar cada vez mais os hábitos
de consumo do brasileiro". As mu-
lheres, por exemplo, estão se tor-
nando apreciadoras, e já respon-
dem por um significativo percen-
tual de consumo".

De olho nesse mercado, a.
Schincariol desenvolveu também
sua cerveja preta, que estará à
venda no início de dezembro. "Ti--
vemos um pequeno atraso no regis-
tro do produto por causa da greve
nos órgãos do Ministério da Agri-
cultura, mas nossa Malzibier tem
tudo para agradar", diz Flora.

Fundada na década de 30, em
Itu, pelo imigrante italiano Primo
Schincariol, durante mais de 50
anos essa empresa foi fabricante e
distribuidora de refrigerantes po-
pulares. Para produzir cerveja, a
empresa importou equipamentos
da Alemanha, EUA e Holanda e
utiliza malte fornecido por produ-
tores da Europa, Argentina, Uru-
guai e Brasil, lúpulo dos Estados
Unidos e Alemanha e fermento da
Dinamarca. A cervejaria está ins-
talada em área de 350 mil metros
no km 110 da rodovia Marechal
Rondon.

Cigarros
aumentam
na 3? feira
Brasília — O cigarro estará mais '

caro na terça-feira próxima. O aumen-
to autorizado pelo Ministério da Fazen-
da, de 14,8% na média, deverá ser
divulgado na edição do Diário que Ofi-
ciai que circula na segunda-feira. O úl-
timo reajuste autorizado para o produto
ocorreu no dia 16 de outubro e foi de
13,22%, para complementar uma par-cela de 15,22%, autorizada 14 dias an-
tes. Os fabricantes continuam
aguardando um novo aumento no dia 16
ou, no máximo, dia 30, alegando repo-
sição de custos. Os cigarros já acumu-
laram este ano um aumento de 761,13%,
enquanto a inflação até outubro foi de
758,79%.

JOÃ
SALDANHA
TODOS OS DIAS EM

O LIBERAL



Belém, domingo, 5 de novembro de 1989 O LIBERAL 27

COMPANHIA FLORESTAL MONTE DOURADO
CGC N°. 04.815.734/0001-80

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Convocamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Ge-
ral Extraordinária, às 15:00 horas do dia 14 de novembro de 1989,
na sede social, para deliberar sobro a seguinte ordem do dia:

- Alteração do artigo 6°. do Estatuto Social
para criação de ações preferenciais de classe especial, desti-
nadas à captação de incentivos fiscais;

- Assuntos gerais.
Monto Dourado. 03 de novembro de 1989.

O Conselho de Administração
Samuel Plneberg

Presidente

EDITAL N.°
078.89-SEMEC

Por o»tar faltando serviço há
mali da trinta (30) dlai coniocu-
tivoi, convldamoi a Sanhora Ma-
ria" do Socorro Cavalcanto
Poro Ira, lotada na Biblioteca Mu-
nicipal "Prof. Avortano Rocha", a
toanumlr tuai funções dontro d*
tr«i (03) dlai, a contar da data
da publicação doilo Edital tob
pana da DEMISSÃO, por aban-
dono d* cargo, noi tormoi da Loi
orn vigor.
Bolím, 05 da novombro de 1969

FlBIA BRITO GUIMARÃES
Diretora do Departamento

de AdmlnUtroçoo

LEILÃO DIA: 18.11.89
HORA: 09:30 Horas
LOCAL: Av. 25 de Setembro,
esquina c/Humaitá.

Sucatas:
43 toneladas cabo cobre c/plástico — 5.400 kg. baterias —

3.070 kg cabo cobre c/chumbo — 710 kg parafusos — 2.400
kg sucatas telefone (carcaça, monofone) — 480 kg. Discos de
telefone — 150 kg. Borracha telefone — 2.250 kg. Bases de te-
lefone — 750 kg Circuito de telefone — 300 k cápsulas.
VEÍCULOS:

2 Automóveis FIAT STD ano 81 — 3 Furgão Fiat ano 85 —
2 Furgão FIAT ano 84 — 2 kombis ano 81—2 Camionetes Che-
vrolet A-10 ano 80 — 1 Automóvel Comodoro a álcool ano 85
c/4 portas.
Diversos:

Cadeiras — Calculadoras Sharp — Registradoras — Calcu-
lógrafo — Micro DGT 1000 c/02 drive DD 140 — Carteiras —
Armários — 464 kg Chumbo — Pçs p/veículos — Extintores —
Sucatas parafusos — 122 Pneus usados — Escadas madeira —
Relógios — Relógios Horodator DIMEP — Guincho de Alavan-
ca — Armários plásticos.

AGÊNCIA NEVES leiloeiro
(A Preferida) ELZEMANN NEVES

Rua Mel. Barata 513 — Fone: 223.0440
OBS: No local sinal de 20% mais 5% de comissão e as despe-
sas do leiloeiro — A Sucata terá lance inicial. Licença Jucepa
n° 107/89.

LEILÃ DIA — 20.11.89
HORA — 09:00 Horas
LOCAL — Almoxarifado da

CELPA no Coqueiro
(Entrada ao lado do Gemini)

Sucatas:
Cabo de alumínio sem alma — Cabo de alumínio com alma

de^aça ^-2.500 kg'alumínic. -em lingotes — 5.000 kg çantonei.
ras de ferro — 1.700 kg bocais de lâmpadas — 36.000 kg ver-
galhão ferro de diversas bitolas.
VEÍCULOS:

— 3 automóveis Opala
Diversos:

33 transformadores queimados de 75 kva — 71 de 45 kva
82 de 30 kva — 47 de 15 kva e 6 de 5 kva — Bases de ferro

Motores e blocos de motores diesel n/e — Postes de concreto
quebrados (Castanhal-Pa) — 50 tambores vazios — 430 eletro-
autos de ferro esmaltado de 1", Vh", 2", 2V2" - 3.120 curvas
90° de 3/4", Vh" e 2'/_" - 1.280 condulete de alumínio tipos
LL, LR e LB de 3/4" até 2Vi" - 12.870 abracadeiras tipo "U"

Vh" e 2Vi" — 4.006 buchas de alumínio de 3/4", 1"
- 4.766 arruelas de alumínio de 3/4", 1/2" 1 Va". 2"

de 3/4",
e Vh"
e3"-- 98.000 cartões de perfuração IBM — Materiais diversos.

AGÊNCIA NEVES leiloeiro
(A Preferida) ELZEMANN NEVES
Rua Mel. Barata 513 — Fone: 223.0440

OBS: As sucatas terão um preço mínimo para venda. Comissão de
5% mais as despesas do Leiloeiro. Licença Jucepa n° 106/89.

LO<

/89 SÁBADO ÀS 8:30

LEILÃO
ALMOXARIFADO DA CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL DO PARÁ
AVENIDA PEDRO ÁLVARES CABRAL N.° 900

(próximo Tavares Bastos)

GRANDE LEILÃO DE
MOBILIÁRIO P/ESCRITÓRIO DA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BENS A SEREM LEILOADOS
142 MESAS DE AÇO E MADEIRA P/ESCRITÓRIO
276 CADEIRAS ESTOFADAS, FIXAS, GIRATÓRIAS, POLTRONAS, BANCOS ETC
153 ARMÁRIOS, ARQUIVOS, FICHÁRIOS DE AÇO P/OFÍCIO, JÓIAS, ETC
196 MAQUINAS AUTENTICADORAS, BURROUÓHS, SHARP, DISMAC e outras
28 MAQUINAS DE ESCREVER MANUAIS E 02 DUAS ELÉTRICAS.
13 MAQUINAS DE SOMAR MANUAIS E 10 ELÉTRICAS
14 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTU's
5 LEITORAS DE MICROFICHAS.
17 BALANÇAS MANUAIS P/METAIS.
CAIXAS DE AÇO - BALCÕES E CONTAINERS EM AÇO INOX P/ALIMENTOS - DIVISO-
RI'âc0ErA!lí_nnC_.l_,Rí.„VPi)RTAS 9IVILU* - FOGÕES A GÁS - GELADEIRAS ELÉTRICASBEBEDOUROS TIPO GARRAFAO - VENTILADORES DE PE - MÓDULOS DE GUICHET
2Í.AÇ8.! CADEIRA 

- MÓDULO DE BALCÃO DE ATENDIMENTO - MÁQUINAS CAL-
CULADORAS E PERSONALIZADORAS - DOIS TRANSFORMADORES GRANDES 45 -
150.

Leiloeiro autorizado
ALCEBÍADES GAMA DE MORAES

OBS: O ARREMATANTE PAGARÁ 30% no ato + 5% comissão do leiloeiro e despesas leilão
Complementação da arrematação deverá ser efetuada até 48 horas após o leilão — Prazo

para retirada dos bens 05 dias - Datas p/visitação 06, 07 e 08/11/1989 no horário da CEF
Melhores informações e esclarecimentos pelos fones 222-3414 ou 223-5831 - Praç.a da Ban-

deira, 34 - Belém-Pará.

Licença da Jucepa 110/89

AVBSOS & EDITAIS
¦—

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
PRIMEIRO COMANDO AÉREO REGIONAL

PRIMEIRA SEÇÃO DO ESTADO-MAIOR
CONCURSO DE ADMISSÃO À ACADEMIA

DA FORÇA AÉREA - (AFA)
A Primeira Seção do Estado-Maior do I COMAR, avisa aos can-

didatos inscritos no Concurso de Admissão à Academia da Força Aé-
rea, que a concentração e as provas serão realizadas na Escola Tenente
Rego Barros, Av. Júlio César s/n, obedecendo ao calendário abaixo:

EXAME DATA HORA
Concentração Inicial 07 Nov 89 0800P
Matemática 08 Nov 89 0800P
Física 09 Nov 89 0800P
Português 10 Nov 89 0800P

Os candidatos deverão estar no local das provas com uma hora
de antecedência, munidos da ficha de inscrição e comprovante da ta-
xa de pagamento.

a) LUIZ FERNANDO GOUVEIA LIMEIRA — Mag Av
Chefe do A-l

LEFGL/JTFB

IVÍJi

DIA 17/11 - SEXTA-FEIRA - DIA 17/11
ÀS 09:30 HORAS (Pela manhã)

LEILÃO
DE 2 AVIÕES MARCA CESSNA

BENS DE PROPRIEDADE DA SUCAM
LOCAL: PÁTIO DO PAMA

PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICA
£ Av. Dr. Freitas, 2531

(Entre Almirante Barroso e 25 de Setembro
ESPECIFICAÇÃO

- Avião marca "CESSNA" modelo 310P 1969 equipado com dois moto-
res Continental de 260 HP cada, modelo 10/470/VO de 6 cilindros, 02 pneus
e câmaras de ar 650x10 no trem de pouso e um pneu e câmara de ar 600x6
na bequilha, com equipamentos operacionais, prefixo PP-FEY.

-Avião marca "CESSNA" modelo 310P 1969 equipado com dois moto-
res Continental de 260 HP cada, modelo 10/470/VO de 6 cilindros, 02 pneus
e câmaras de ar 650x10 no trem de pouso e um pneu e câmara de ar 600x6
na bequilha, com equipamentos operacionais, prefixo PP-FEW.

ANTO NIO

DO

ié
•*p

P'__i4fíi-: jj

(Filho do conceituado leiloeiro BENJAMIN CARDOSO (falecido). Com es-
critório à Rua 13 de Maio, 449 — Telefone: 223-1373. NO LOCAL SINAL
DE 20% mais a comissão e despesas do leiloeiro.

LICENÇA JUCEPA N.° 113/89

GOVERNO DO ESTADO DO PARA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CADASTRO ESPECIAL DE
FRIGORÍFICOS, MATADOUROS

E ABATEDOUROS DO
ESTADO DO PARÁ

A Secretaria de Estado da Fazenda a partir de 06 de novembro de 1989
e até 30 de novembro de 1989 fará o Cadastro Especial dos Frigoríficos,
Matadouros e Abatedouros do Estado do Pará, visando tratamento especial do
importante Setor da nossa economia.

PRÉ-REQUISITOS
1) Ser inscrito na SEFA, inclusive recadastrado durante o ano de 1989.
2) Documento de propriedade do imóvel ou equivalente.
3) Para Frigoríficos e Matadouros: Documento de autorização de funcionamento

expedido pelo Ministério de Agricultura.
4) Para Abatedouros: Documento de autorização de funcionamento expedido

pela Secretaria de Saúde e/ou Secretaria de Agricultura e/ou Prefeitura
Municipal competente.

5) A Empresa deverá comparecer, munida dos documentos acima à Delegacia
Regional de sua jurisdição visando receber Cartão Especial assinado pelo
Secretário de Estado da Fazenda.

6) Melhores Informações: Coordenadoria de Informações Econômico - Fiscais
à Av. Visconde de Souza Franco n.° 110, 2? andar, sala 70, Secretaria de
Estado da Fazenda, tel. 224-0066, ramal 155, ou Sede das Delegacias e
Agências da fazenda Estadual.

,'*..,, ...Empresas das atividades acima que nao cumprirem as exigências acima serão
consideradas PENDENTES e ficarão impossibilitadas de exercer plenamente suas
atividades.

Belém(PA), 03,de novembro de 1989

ARMANDO NOÉ CARVALHO DE MOURA
Diretor Geral de Administração Tributária

iwul
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Governo dobrara
Caminhando é aue se encontra o caminho.

t%
PRECISA-SE DE
CARPINTEIROS

E PEDREIROS
Para trabalhar no inte-

rior do Estado. Tratar com
o sr. Paulo na Travessa An-
gustura, 1793. Pedreira.

EMPREGOS?
Você encontra as
melhores ofertas
nos classificados
de O LIBERAI..
Fone: 222-0133

LEILÃO - DIA 07 - ÀS 15:00 HS

ESCRITÓRIO: Rua Gsnoral
í.rjão, 40, fone: 224-3922

NA JUSTIÇA DO TRABALHO
(TV. D. PEDRO I — 750)

LEILÃO autorizado pólos Exmos. Srs. Drs. Juizes presidentes do
3° JO de Belém e JCJ de Castanhal, Capanema, Marabá.

Aparelho OFTALMOSCÔPIO 200M marca NIKON jn-
ponôs — Máq. de escrever PPAXIS 20 elet. Olivetti ma-
nual — Máq. ae calcular Dismark — 05 metros cúbicos de
laminado — COMPUTADOR marca Proláglca — 10 Mesas
p/bar —10 Bancos — 20 cadeiras — Mesas para escrita-
rio — 5ÍCiCi_£7Ã3 wRGGmÉTRiCAS.
OBS: Liquidação e despesas no ato da compra. Demais informaçõos
no escritório do leiloeiro.

DIA 30/11/89 15:30 HORAS QUINTA-FEIRA

LEILÃO
LOCAL — JUSTIÇA DO TRABALHO

Trav. D. Pedro I, 750
(Praça Brasil)

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO EXPEDIDO PELO EXMO.
SR. DOUTOR JUIZ DO TRABALHO PRESIDENTE DA
MMa., JCJ de ALTAMIRA.

Bons a serem leiloados
1 - TRATOR CATERPILLAR DE ESTEIRA, modelo D4-D sé-
rie 9F2404, motor 3304, série 46V896, arranjo 2Y2007,
controle hidráulico 143, série 62G17052, transmissão dire-
ta - NCzS 30.000,00.

1 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR, modelo 12E, só-
rie 12. 3708, motor CATERPILLAR, série 12F308, equipa-
do c/06 pneus 13.00.23-12 lonas - NCzS 50.000,00.

Leiloeiro autorizado
Alcebíades Gama de Moraes

Pagamento no ato da arrematação acrescido de 5% de co-
missão + despesas - Melhores informações e esclarecimen-
tos pelos fones 222.34.14 ou 223.58.31 - Praça da Bandeira,
34.

Belém — Pará

O PETR0ÈP.AS
DISTRIBUIDORA S.A.

PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

DISTRITO DE BELÉM, venderá pela me-
lhor proposta apresentada os seguintes veículos de sua pro-
priedade:

08 Sedan/Volkswagen - ano 1985
01 Pick-UP D-20/Chevrolet ano 1985;

Os interessados deverão apresentar propostas, uma pa-
ra cada veículo, em envelope fechado, no dia 09/11/89, às
9:00 horas, na Av. Gov. José Malcher n.° 1392.

Os veículos poderão ser vistoriados no local acima, a par-
tir de 06/11/89 no horário comercial.

Os proponentes vencedores deverão efetuar o pagamento
no ato da abertura, em espécie ou cheque visado.

A Petrobrás reserva-se o direito de cancelar a venda, caso
os preços ofertados não atinjam os preços mínimos previstos.

LEILÃO - DIA 07 - AS 20:30 HS

sâk*. ESCRITÓRIO: Rua General
40, fone: 224-3022

ESCRITÓRIO Rua General Gurjão 40 Fone:
224.3022

NA ROD. AUGUSTO MONTENEGRO - KM 05
(Lanchonete Gugutê — em frente ao Ele Ela)

FIAT UNO 89 — CARRO LANCHE — BARRA-
CA DE CAMPING — CHAPAS — VÍDEO CASSE-
TE — LOUCAS DIVERSAS — ESTUFA —
FRITADEIRA — MALA SATÉLITE — GLOBO ES-
PELHADO — TELEVISÃO COLORIDA — FREE-
ZER — MAQ. DE ESCREVER ELET. GLOBO
ESPELHADO etc...

Perfeito FIAT UNO 89 1.5 R todo equipado — Belo e con-
fortável CARRO LANCHE em fibra de vidro e alumínio
c/reboque, pouco uso, único no Pdrá — VÍDEO CASSETE
04 cabeças Panasoni sem uso na caixa — APARELHOS
p/jantar em porcelana — Serviços em cristal — Copos
p/Whisk — Tulipas — Chapas p/sanduíches — Estufas —
Fritadeiras — Extrator de sucos — MAQ. DE ESCREVER
ELET, TEKNE 3 — Antena externa p/TV — Telefone s/fio
— FREEZER Horizontal c/2 bocas 280L sem uso — Servi-
ços p/licor e bolo — Bandejas prateadas — Copos p/ape-
ritivo, água e de pé — Carros de louça c/arranjo — Pratos
avulsos — Colheres p/cocktail trabalhadas — Baldes p/gelo
e muitos outros objetos presente ao leilão.
OBS: liquidação, comissão e despesas serão pagas no ato
da compra. Portaria Jucepa n? 100/89. VISITAS dia 7
a partir das 14:00 horas.

LEILÃO - DIAS 8 e 9
HS

Ãm ESCRITÓRIO: Rua General
-acra—Gurjão, 40, fone: 224-3022

TV. CASTELO BRANCO - 1128
(Entre Magalhães Barata

e Gentil)

10.000 BRINQUEDOS SORTIDOS — ÁR-
VORES, BOLAS, TOALHAS DE NATAL —
COLCHÕES DE MOLA — COPOS DESCAR-
TÁVEIS — SERVIÇOS P/CERVEJAS, ÁGUA,
APER1TIVO, SALADA — CARTÕES P/NATAL
— GARRAFAS TÉRMICAS INVICTA — ES-
CADA P/APART. — LINHAS P/COSTURA —
PENTES — PANOS DE COZINHA — MO-
CHILAS — MALETAS etc, TUDO SEM USO.

BRINQUEDOS: Grande sortimento de brinquedos ESTRELA, JO-
FRE, BANDEIRANTE, ATMA, PENDART, BANCUCA, HÉRCULES -
carros rodão: betoneiras, cargueiro, carro bombeiro — BONECAS:
Pondart, Cássia, Ronila, Petita, Maezinha, Palrninha, Teto, Bebê en-
gatinha — Cai não cai — Jogos: Grifs, Tom e Jerry, Tambor de praia.
Forte apache vários tamanhos — Artigos Lino — CARROS ELETRO-
NICOS — Camas, Carrinhos, Boliches p/boneca diversos tamanhos

AUTORAMA - FERRORAMA - RODOVIAS - Jogos de DOMI-
NÓ, BINGO infantil e adulto — Quebra cabeça — Futebol e Futebol
de salão — Brinque-los de CORDA — Copa cozinha — Jogos de bo-
liche — SKAITE campo p/celotex — Jogos de celotex oficial e simples
e uma infinidade de outros.
DIVERSOS: Colchões de mola p/casal e solteiro — diversos SERVI-
ÇOS p/cerveja, água, aperitivo e salada todos decorados no estojo

Grande quantidade de BOLAS DE NATAL todos os tamanhos —
(Cartões p/Natal — Suportes para banheiras — Copos descartáveis
p/café e água — Mesa para churrascão — TOALHAS de mesa em li-
nho e algodão decoração natalina — Grande sortimento de ÁRVO-
RES DE NATAL diversos tamanhos — Cadeirinha de bebo p/carro —
Estojo infantil para viagem — Bacios em formato de bichinhos — Es-
terilizador de mamadeira — Biquínes em jersey — MALAS em couro,
perle, curvin — GARRAFAS TÉRMICAS diversos tamanhos Invicta —
Escada p/apartamento vários tamanhos — Linhas p/costura Gabrieli-
nha — Pentes emborrachados e plásticos — Mochilas em nylon e cur-
vim — Calça Jeans —* Bicicletas — Velocípedes — Uniformes de super
herói — Isopores p/gelo — Carros Fórmula 1 — Shortinhos — Sacolas
p/Feira 

— Arranjos de flores — Artigos p/carnaval — Bichinhos de pe-
lúcia e uma grande quantidade de outros artigos presentes ao leilão.
OBS: Liquidação, comissão e despesas serão pagas logo após o lei-
lão. Portaria Jucepa n. 109/89 — VISITAS .
Dia 8 apartir das 9:00 HS
ATENÇÃO: Os bens serão vendidos em lotes individuais, médios e
grandes p/satisfazer a todos os presentes.
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Ninguém sabe os motivos para a ação da dupla de matadores
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O carro contra o qual colidiu o Chevette, antes de matar o menor

Revolta faz moradores
incendiarem automóvel

O menor Caio José Ferreira, 4
anos, que residia na rua Cesário
Alvim, 556, bairro da Cidade Ve-
lha, foi atropelado e morto quando
brincava em frente de sua casa. A
criança foi esmagada por um Che-
vette branco, placas AJ-9202 que
foi de encontro a um Volkswagem
Fusca, placas AK-7487, que estava
em cima da calçada. Caio foi so-
corrido e levado por populares pa-
ra o Hospital Naval, onde já che-
gou sem vida. O automóvel atro-
pelador era dirigido em alta velo-
cidade por um homem não identi-
ficado, que estava na companhia
de duas mulheres, pela travessa
Cesário Alvim. Em dado momen-
to, segundo testemunhas, o auto-
móvel tomou o rumo da calçada e
apanhou o menor que estava brin-
cando com outros colegas, que es-
caparam ilesos do acidente.

O atropelamento revoltou os
moradores do bairro da Cidade
Velha, que viraram a atearam fo-
go no Chevette. Foi preciso a in-
tervençâo do Patrulhamento Táti-
co Metropolitano (Patam), sob o
comando do tenente Figueiredo,
para que o motorista atropelador
não fosse linchado pelos vizinhos e
familiares da criança. Duas viatu-
ras da Polícia deram proteção aos
ocupantes do Chevette, que ficou
no meio dá rua, interrompendo o
tráfego de veículos pela artéria. O
fogo do automóvel foi debelado
por uma equipe do Corpo de Bom-
beiros, acionado imediatamente

Assim ficou o Chevette

pelo Patam. Até às 21 horas de on-
tem, contudo, o motorista do car-
ro atropelador ainda não havia si-
do apresentado à Polícia para
identificação. Os pais do menor
morto, Antero Lima Ferreira e
Kátia Faial, evitaram dar decla-
rações à imprensa, abalados com
o brusco falecimento de Caio. O
motorista teria afirmado a algu-
mas pessoas, logo após o acidente,
que tentou desviar de um ciclista,
quando perdeu o controle do auto-
móvel e subiu a calçada.

A estudante do 2o grau do Colégio
Modelo, Nilda Viana Farias, solteira,
19 anos, residente no apartamento
221, bloco F, do conjunto residencial
Rio Negro, na avenida Almirante
Barroso, foi executada por volta das
11 horas da manhã de ontem, com um
tiro no lado direito da cabeça. A bala,
calibre 38 duplo, segundo fonte do
Instituto Renato Chaves, saiu da ar-
ma de um dos dois homens desconhe-
cidos que ali chegaram dizendo ao
vigia Fredson Pinto Ferreira que de-
sejavam falar com "uma moça bran-
ca e loura".

O companheiro da estudante,
economista João Brás Pereira da Ro-
cha, de 33 anos, encontrava-se no in-
terior do apartamento do casal quan-
do ouviu o estampido. Saiu rápida-
mente e encontrou-a morta, encosta-
da à parede do corredor do edifício. A
área foi isolada pela Divisão de Vigi-
lância Geral até a chegada da perícia
e da delegada Rosalina Aguiar Ro-
drigues, da Divisão de Homicídios.

O vigia do conjunto, Fredson Pin-
to Ferreira, de 22 anos, viu de perto
os assassinos. Fredson descreveu um
deles como sendo branco, baixo e for-
te, e o outro, que portava o revólver e
é moreno alto, cabelos encaracola-
dos, rosto "cheio de espinhas", traja-
va camisa branca e bermuda listra-
da. Ele fugiu escondendo a arma sob
a camisa. Fredson trabalha no con-
junto há cinco meses. Para ele, Nilda
era uma moça calma que descia to-
das as manhãs para comprar pão e
permanecia no apartamento quase o
dia todo.

Ontem, ela chegou do colégio, su-
biu e depois foi até a panificadora, de
onde voltou comendo um picolé. Logo
depois que Nilda entrou no prédio, os
dois rapazes apareceram. Fredson
perguntou o que desejavam e o more-
no respondeu que queriam falar com
uma moça branca e loura que acaba-
ra de chegar. E foram para os fundos
do conjunto.

Segundo o vigia, qualquer pessoa
pode entrar no conjunto, que não tem
nenhuma fiscalização. Depois que os
dois homens entraram, Fredson vol-
tou para a frente do prédio. Minutos
depois viu os mesmos homens passa-
rem correndo: o moreno escondia ai-
go sob a camisa e um deles, na pres-
sa, quase era atropelado. Consegui-
ram chegar até a^calçada do outro la-
do da avenida e sumiram.

Fredson foi então chamado por
uma moradora que disse a ele para
chamar a polícia pois Nilda estava
morta. Segundo ele, os dois assassi-
nos chegaram depois da moça, não a
estavam esperando. O vigia supõe
que Nilda tenha ido abrir a onde exis-
te um cadeado e os dois criminosos a
perseguiram pela escada, matando-a
no corredor, a três metros da porta
de seu apartamento.

Os assassinos nada roubaram. A
estudante portava um relógio de pul-
so e vestia camisa de meia branca e
calça jeans. Outros moradores infor-

O conjunto Rio Negro, na Almirante Barroso: em um de seus corredores Nilda toi acossada

iNilda: só um tiro
maram a Fredson que João Brás es-
tava dentro do seu apartamento na
hora do crime.

Fala o companheiro
Em um depoimento de três lau-

das e meia o economista João Brás
Pereira da Rocha contou à delegada
Rosalina Rodrigues como conheceu a
vítima e o que sabia sobre as circuns-
tâncias de sua morte. Ele mora no
conjunto há cerca de um ano e onze
meses e desde dezembro do ano pas-
sado vivia maritalmente com Nilda
Viana de Farias, estudante do Insti-
tuto Modelo, localizado na travessa
São Francisco, de onde saía diária-
mente por volta das 18 horas.

Ontem, Nilda saiu para a escola
por volta das 8h45m, dizendo que as-
sistiria á uma aula de reforço de Ma-
temática. Por volta das lOhlOm, Nil-
da voltou: não houvera aula. Ela não
fez qualquer comentário sobre estar
sendo perseguida nem nunca se quei-
xou de que alguém tentasse lhe cau-
sar dano moral ou físico. Passados
alguns minutos, Nilda lhe disse que
iria à panificadora. Segundo ele, ela
foi encontrada ainda com um resto

João Brás: inexplicável
de picolé. Cerca de sete minutos após
sair do apartamento, Brás ouviu um
estampido mas não foi até a porta da
sala uma vez que estava pintandoum dos quartos do apartamento. Pre-
feriu ir até a janela do quarto, sendo
alertado por uma vizinha, que tam-
bém ouvira o tiro. Brás foi, então, até
a porta que dá acesso ao corredor e
deparou com Nilda caída. O portão
que dá acesso à porta do apartamen-
to estava trancado.

Nilda tinha um chaveiro com
três chaves na mão direita, o que o
fez supor que não tenha tido tempo de
abrir o portão. Ela fora alvejada à ai-
tura do maxilar inferior. Da janela,
Brás vira algumas pessoas, embai-
xo, tentando saber o que se passava.Ao ver a mulher, Brás entrou em pâ-
nico e nem conseguiu achar as suas
chaves. Depois de encontrá-las, con-
seguiu abrir o portão que dá acesso à
escada (o prédio não tem elevador),
apanhou as chaves da mão da vítima
e pôde perceber que seu coração ain-
da pulsava. Apesar disso, soube que
não havia condições de socorrê-la.
Foi até o apartamento térreo e pediu

Fredson: viu de perto
a um amigo, de nome Haroldo, que
entrasse em contato com a polícia.

De manhã, Brás fora comprar
tinta no Entroncamento. Ele não per-
cebeu, ao entrar e sair, qualquer tipo
de movimentação que o fizesse sus-
peitar de algo ou a presença de estra-
nhos em frente ao prédio. Indagado
pela delegada sobre as pessoas que
costumavam freqüentar o aparta-
mento, Brás respondeu que duas das
amigas de Nilda, sempre que a visi-
tavam, tinham liberdade para con-
versar à vontade. Brás não tinha o
hábito de receber amigos e Nilda não
se mostrava ansiosa ou apreensiva
nos últimos dias. Para ele, assim co-
mo para a polícia, o crime ainda per-
manece inexplicável.

Antes de sair para a escola, Nil-
da pediu a ele que, caso o pai dela te-
lefonasse, dissesse para voltar a li-
gar por volta das 12 horas. Ao voltar,
porém, ela não perguntou nada sobre
o assunto. O pai da vítima chama-se
Paulo de Farias e reside no municí-
pio de Altamira, onde trabalha na
cultura do cacau.

Acidente mata assessores de Collor
¦ Belo Horizonte (AG) — Dois

assessores de campanha do can-
didato Fernando Collor de Mello e
dois tripulantes morreram ontem
quando o jatinho Lear Jet PT-ISN,
da Belair Táxi Aéreo, que vinha do
Rio para Belo Horizonte, bateu
contra uma montanha e explodiu
perto do aeroporto da Pampulha,
que estava a apenas dois minutos
de vôo. O acidente aconteceu por
volta da meia-noite, na localidade
conhecida como Alto da Colina, no
município de Ribeiro das Neves,
região metropolitana.

O avião, já com o trem de pou-
so baixado, voando sob chuva e in-
tensa neblina, bateu em uma
colina, perdendo a cauda, o trem
de pouso e as turbinas e explodiu
ao chocar-se contra uma monta-
nha cem metros à frente. Morre-
ram na hora o comandante do
jato, César Augusto da Costa e Sil-
va, de 43 anos, o co-piloto João
Bosco Monteiro Barros, de 27; e os
jornalistas Alexandrino Fernan-
des Horta, de 32 anos, conhecido
por Alexandre Horta; e Pedro Er-
nani Goulart, de 30, que faziam
parte da assessoria de campanha
de Collor de Mello. Com a expio-
são, os corpos ficaram mutilados
e inteiramente carbonizados. A
explosão também provocou uma
queimada na vegetação ao redor
do local do acidente e destroços do
avião se espalharam num raio de
200 metros.

Dentro do avião, dois relógios
de pulso marcavam a hora exata
da tragédia. Um deles marcava
23h59m de sexta-feira, enquanto
no outro já eram dois minutos da
madrugada de sábado. O avião se
acidentou próximo à BR-040, em
região de vegetação rasteira, e o
acesso foi facilitado por uma es-
trada de terra que leva às fazen-
das e sítios da localidade.
Irreconhecíveis, os corpos foram
levados para o Instituto Médico
Legal, onde até a tarde de ontem
somente haviam sido identifica-
dos, através das arcadas denta-
rias, o co-piloto e o jornalista
Alexandre Horta.

O médico João de Sena e sua
esposa Ana Lúcia, que têm um si-
tio próximo ao local onde caiu o
avião, foram os primeiros a che-
gar ao local do acidente. Segundo
eles, houve uma grande explosão
seguida de incêndio com labare-
das de até seis metros de altura."Nós saímos no meio da chuva e
avistamos o clarão que parecia
uma queimada. Não dava para
chegar perto, mas vimos os des-
troços do avião e chamamos o
Corpo de Bombeiros", contou o
médico.
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Os bombeiros tiveram trabalho para retirar os corpos mutilados. O estado em que se encontravam dificultou a identificação.

Corpos ficaram
em péssimo estado

Belo Horizonte (AG) — Seis car-
ros e cerca de 25 homens do Corpo de
Bombeiros de Belo Horizonte traba-
lharam durante oito horas para resga-
tar os corpos das vítimas da explosão
do jato. Segundo o capitão Eli Cirilo,
que comandou os trabalhos, os tripu-
lantes e passageiros tiveram morte
instantânea na batida do avião e não
com o incêndio que se seguiu. O bom-
beiro confirmou o péssimo estado dos
corpos, que sofreram mutilações, não
tendo sido encontrados, de dois deles,
nem mesmo os crânios.

Desolado em um canto, o delega-
do do aeroporto de Confins, Jaime
Monteiro de Barros, irmão do co-piloto
João Bosco Monteiro, não conseguia
entender o que podia ter acontecido.
Segundo ele, o comandante César Au-
gusto era muito experiente e seu ir-
mão, embora jovem, tinha contato
permanente com as aeronaves desde
garoto. O delegado Jaime é irmão de
um dos donos da companhia Belair, Jo-
sé Pedro Monteiro de Barros, que não
apareceu para dar entrevistas. Jaime
Monteiro disse que somente teve a con-
firmação da presença dos dois tripu-
lantes e dos dois jornalistas no avião,
embora houvesse informações de que
mais um passageiro, identificado ape-
nas como Luís Paulo, também teria
embarcado no jato no Rio de Janeiro.

Após uma vistoria completa no
que restou do aviuO, o major Marco Au-
rélio Sendin, da Aeronáutica, disse que
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João de Sena
e Ana Lúcia
foram os
primeiros a
chegar ao
local do
acidente

a causa mais provável do acidente é
uma falha humana. Ele confirmou queo trem de pouso já fora baixado e que
o piloto já fizera contato com a torre
do aeroporto da Pampulha pedindo
permissão para aterrissagem. Logo
em seguida, segundo ele, foi perdido o
contato com a aeronave.

A desorientação do piloto devido
ao mau tempo, à neblina e ao cansaço
foram apontados como razões prova-veis da colisão contra a montanha pe-lo major Marco Avrélio, que deixou em
segundo plano a possibilidade de uma
pane. Ele explicou que na hora do aci-
dente o avião estava a uma velocida-
de superior a 200 quilômetros por hora
e que, portanto, não houve perda de
sustentação por tratar-se de velocida-
de adequada para vôo. Embora o jati-nho possa viajar bem mais rápido.
Como não possui caixa-preta, todas as

observações feitas pelos peritos da Ae-
ronáutica nos destroços do avião serão
enviadas para o Centro de Investiga-
ção e Prevenção de Acidentes Aéreos,
para que sejam concluídas as análises
sobre as causas que levaram ao
acidente.

Contatos até o
último minuto
Brasília (AG) — O piloto do "Lear

Jet" que caiu ontem no aeroporto de
Pampulha, em Belo Horizonte, com as-
sessores da campanha de Fernando
Collor, comunicou-se normalmente
com os órgãos de controle até os mo-
mentos finais dos procedimentos de
aterrissagem, cuja denominação téc-

nica é "Índia 1", informou ontem o ma-
jor Teles Ribeiro, coordenador de
Comunicação Social do Ministério da
Aeronáutica. Ele divulgou uma nota
oficial apenas comunicando e lamen-
tando o incidente. As circunstâncias da
queda do aparelho, que matou os seus
cinco ocupantes, só serão conhecidas
em 30 dias, segundo Teles Ribeiro. No
entanto, um relatório preliminar será
conhecido na próxima semana. "O pi-
loto falava normalmente com os ser-
viços de controle e de repente caiu no
solo quando voava a cerca de 500 a 700
pés. Enquanto a torre chamava insis-
tentemente sem obter resposta", infor-
mou o militar.

O PT-ISN, pertencente a Belair Tá-
xi Aéreo pousaria na pista de número
13 do aeroporto de Pampulha, em Be-
lo Horizonte, mas terminou numa que-
da brusca nas proximidades do
quilômetro 513 da BR-40, no bairro da
Liberdade, município de Ribeirão das
Neves. Poucos minutos depois da que-
da, duas aeronaves pousaram normal-
mente na pista 13. Segundo Teles
Ribeiro, o "Lear Jet" já estava prati-camente na cabeceira dessa pista
quando ocorreu o acidente. Já estão
descartadas possíveis causas, como o
mau tempo e pane nas comunicações
entre o piloto e os órgãos de comuni-
cação do aeroporto, disse o militar.
82% dos acidentes aéreos são causados
por erro humano, mas o objetivo da Ae-
ronáutica não é o de apontar culpados
e sim descobrir causas desses desas-
três para prevenir futuros acidentes e
salvar vidas humanas. O inquérito po-
licial está sendo dirigido pela Delega-
cia de Polícia Civil do bairro de
Pampulha", explicou o major Teles
Ribeiro.

Desde setembro,
dedicação total

Belo Horizonte (AG) — O sorriso '
franco de Alexandrino Fernandes Hor-
ta, o Alexandre Horta, 32 anos, desqui-
tado, conquistava a todos durante as
coberturas jornalísticas. Solícito, ele
sempre achava um lempo para trocar
informações com os colegas. Alexan-
dre se demitiu da TV Manchete Minas
em setembro último, para se dedicar
totalmente à campanha de Fernando
Collor de Mello.

O jornalista morreu sem realizar
seu maior sonho: poder abraçar o tão
esperado filho, o primeiro, que nasce-
rá em janeiro próximo. Alexandre pia-
najeva tirar férias no início do ano
para poder ficar mais tempo com o fi-
lho. Maria do Carmo, a mãe do bebê,
também jornalista, soube da morte do
companheiro na manhã de ontem, em
Brasília, onde reside atualmente.

Antes de trabalhar na TV Manche-
te, Alexandre foi locutor da Rádio JB,
também em Belo Horizonte. Durante
o período em que esteve na televisão,
o jornalista foi ainda assessor de im-
prensa da "Vox Populi", até meados
deste ano.

Muitos pensaram
que era Collor
Brasília (AG) — O candidato à su-

cessão presidencial Fernando Collor de
Mello ficou "consternado, chateado", ao
receber do tenente Dário César — um
dos seus assessores — a informação so-
bre a queda do avião que conduzia jor-nalistas que trabalhavam em sua
campanha. Sua assessoria de impren-
sa informou que o candidato optou pormanter sua agenda e enviar mensa-
gens de solidariedade aos familiares
das vítimas do acidente com o"Lear-Jet".

Durante toda a manhã de ontem,
assessores do candidato atenderam a
telefonemas de diversos locais do país
para tranqüilizar correligionários e es-
clarecer que Collor de Mello não era
um dos ocupantes do avião acidentado.
Segundo informaram integrantes de
sua comitiva, Collor chegou a Brasília,
procedente de Fortaleza, por volta de '
meia-noite e foi para sua residência no
Lago Norte descansar.

A notícia da queda do avião foi re-
cebida pela assessoria nas primeirashoras da manhã, num telefonema de
Marco Antônio Coimbra, diretor da em-
presa Vox Populli, que informou a mor-
te de seu assessor de imprensa, Ale-
xandre Horta. Collor de Mello cumpriu
sua agenda com atraso de algumas
horas.
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9b ESPORTES

Ayrton Senna
bate recorde

de Berger

Ayrton Senna: 42° pole position e mais um recorde batido na Fórmula 1.

Superando, com uma
média de 177,499 km por ho-
ra, o recorde de pista, que
pertencia desde 1987 ao aus-
tríaco Gerard Berger, da
Ferrari, o piloto brasileiro
Ayrton Senna, da McLaren-
Honda, conquistou, neste úl-
timo sábado, a pole position
para o Grande Prêmio de
Fórmula 1 da Austrália, dis-
putado na madrugada deste
domingo, pelo horário de
Brasília. Senna garantiu a
pole position — a 42a de sua

carreira — com um tempo de
Iml6s665, enquanto seu com-
panheiro de escuderia e
maior rival, o francês Alain
Prost — que já tem o título da
temporada assegurado — fi-
cou em segundo lugar.

Senna melhorou o seu
tempo neste último sábado,
atribuindo seu desempenho
ao fato de ter lido a Bíblia e
conversado com alguns ami-
gos sobre Jesus Cristo e
Deus.

É
ÉS
REMOliEfflV ESQUECE TAGEM

E VAI JO
A despeito de ter a vanta- g

ji-gem de decidir a classifica "°
1 ;„ção em seus domínios — em <

% partida prevista para a noite
da próxima quarta-feira, no
estádio estadual "Alacid Nu-
nes", o popular Mangueirão
—, o Clube do Remo deverá
jogar para vencer esta tarde,
no Ceará, onde enfrentará o
Fortaleza, a partir das 17 ho-,,l!fas HBV (16 horas de Be-

V;lém), no estádio "Presidente
,,rj Vargas", pela segunda fase

do Campeonato Brasileiro da
!'¦>• Divisão Especial. Isso, pelo"!;!Ynenos, foi o que garantiu o
j 

"técnico remista Carlinhos,
,';, advertindo, contudo, que¦';mem por isso o time remista•'•deverá se descuidar das pre-""'cauções defensivas.
0l>, Como de hábito, o treina-
.-jb.4or azulino não revelou o ti-¦'i/ine que começará a partida,l,; muito embora deva manter a'';;jmesma equipe que enfrentou
a'Ko Paissandu, na decisão de
pQ uma das vagas do grupo C da
;¦ primeira fase do Campeona-'!;'to Brasileiro da Divisão Es-'.' '.'pecial. Assim, o Clube do Re-
.'li^mo deverá iniciar o jogo
o -atuando com Wagner; Paulo*'"Verdan, Chico Monte Alegre,

Luís Otávio e Pedrinho; Ed-
;ír.,gar, Bebeto e Jorginho Ma-
iVcapá; Tiago, Edimilson e
""Rildon.
Im* Entre os jogadores do": Clube do Remo, o clima é de'.'.•discreto otimismo. Todos
ói acreditam que o time azulino

¦¦• vleva vantagem no jogo deste' domingo, pelo fato do Forta-•;.';, leza jogar sob pressão da tor-
,p„cida, precisando, portanto,
of*; buscar o ataque e facilitando
"os contra-ataques. (Página•'•'"6)

wm£''''''mP« - »3& -••"&' ém Bebeto (com a bola), uma das jovens estrelas azulinas.

Chico Monte Alegre, destaque na defesa remista. Pedrinho e Paulo Verdan, dois outros destaques do Remo.
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Vasco e Fia fazem clássico em guerra
Paissandu

faz amistoso
na Vigia

(Página 6)

Maradona:
casamento

e ostentação
(Página S)
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Bebeto (com Nelsinho, à dir.), novo Ídolo vascaíno.

Num clima de guerra, Vas- g
co e Flamengo fazem neste do- |
mingo, no Maracanã, a partir <
das 17 horas, o principal jogo da
rodada do Campeonato Brasi-
leiro da Primeira Divisão, num
clássico que será transmitido i
pela TV Liberal. A rivalidade
que cerca o clássico descarta
qualquer favoritismo. Até por-
que, no Flamengo, a disposição
geral é no sentido do time obter
uma vitória. No Vasco, onde o
clima é de otimismo, o atacante
Bebeto promete assinalar o golbatizado de "Gilbertinho", nu-
ma provocação ao atual presi-dente do Flamengo, Gilberto
Cardoso Filho. Os demais jogosda rodada são Palmeiras x São
Paulo, Portuguesa x Inter de
Limeira, Santos x Inter de Por-
to Alegre, Atlético Mineiro x
Fluminense e Náutico x
Grêmio.

Enquanto isso, neste último
sábado, também pelo Campeo-
nato Brasileiro da Primeira Di-
visão, o Cruzeiro venceu o Co-
ríntians, no Morumbi, por 1 a 0,
e o Botafogo derrotou o Goiás,
no Serra Dourada, por 2 a 1.
(Páginas 3 e 4)
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Espinoza,
ofensivo.

atendendo apelos, promete um Flamengo
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Natação infantil
Bilhete aos

cruzmaltinos
Manoel Oliveira

Diz me com quem andas que te di-
rei quem és... Sim, estimados consócios
e amigos leitores: das pessoas que te
cercam, depende o teu progresso...

0 nosso futebol profissional melan-
eólica mente encerrou a sua participa-
ção no certame nacional. O último jogo,
contra os maranhenses, não correspon-
deu è deixou a nossa Tuna segurando
a lanterna de sua chave, o que não coa-
duna com o seu passado, sempre com
colocação honrosa nos certames que
tem disputado, inclusive o de 85, quan-
do fomos Campeões Brasileiros da Ta-
ço de Prata'.

O torcedor cruzmaltino tem difi-
culítódès érti responder as por vezes
perguntas provocadõras de nossos con-
gènerfi-, dai ò resultado das incertas
apresentações de nossa representação.
Mas vamos esquecer tudo e lembrar
qui' está iniciada unia campanha, on-
tio a nossa Tuna vai ser evidenciada,
não só pelo seu futebol, como pela sé-
rie de serviços prestados aos despor-
tos e sociedade ãmazônida, onde ele
desde 1903 tem cumprido memoráveis

; programas; Temos certeza de que, se
; o grupo de abnegados que estão dispôs-• tos a Irabalhar nesse setor, tiver fole-

go e persistência, dentre em pouco,
Tuna vai ser Tuna.

li O CAMPEONATO DE 88?
Sim, senhores dirigentes do futebol

paraense. Onde está a vossa responsa-
bilidade de mostrar imparcialidade na

: decisão do que está e esteve sob vossa
responsabilidade? Sim, onde está a in-'. dependência de mostrar a lizura de

; uma administração? Até os dias atuais
1 o Campeonato Paraense de Futebol

Profissional não foi decidido, pois há
tuna pendência na Justiça Comum que
se ainda não foi decidida, deva-se ao

i descaso de quem devia se interessar
por ela Entendemos que a nossa Fe-
deraçao Paraense de Futebol deveria
quebrar barreiras no sentido de resol-
ver o assunto, que está, quer nos pare-
cer, engavetado numa das varas do
nosso respeitável Tribunal de Justiça
do Eslado.

Mas, em tudo isso perguntamos ao
respeitável consócio e advogado Ed-
mar Pereira: Vossa Senhoria, dr. Ed-
mar não eslá dormindo no ponto? Será
que o estimado e competente consócio,
com procuração de nossa Tuna, não
tem atribuições paru desenterrar esse
defunto? Acreditamos que há necessi-
dade de solução, mas se ninguém se
mexer a coisa fica no esquecimento.
Tem a palavra quem de direito...

SKNADINIIO EM AÇÃO
O inesquecível Francisco Soares

Cana pa toso, já nos últimos anos dedi-
cados a nossa Tuna, criou e alimentou
corn muilo entusiasmo um local histó-
rico na nossa Olímpica que deu o no-
me de Senadinho. Este recanto é
destinada a reunir a nata dos abnega-
dos cruzmaltinos, exatamente aqueles
que passando por cargos ou não, sem-
pre estiveram onde e quando a nossa
querida Tuna está. Assim é que o vete-
rano Carrapatoso tinha pelo Senadinho
a extensão do aconchego do seu lar e
lá reunia gregos e troianos, objetivan-
do ter sempre em evidência â querida
bandeira, orá.com ajuda a Diretoria,
ora" provocando movimentos sadios e
ainda, como termômetro do clube, ser
bájniien rie eleições, indicando ou quei-
mando candidatos, ou fiscalizando si-
güósafnérité os poderes. Na verdade, os
bons iiinàntés vão a nossa Tuna, mas
os autênticos pertencem ao Senadinho,
que tem Irabalhos destacados no silên-
cio cie sua abnegação. E fôi por muito
tempo, qüe o saudoso Carrapatoso
olhou para a querida bandeira, com
prerrogativas que lhes foram outorga-
rias de presidente desse setor, até quan-
do o Grande Arquiteto do Universo o
chamou, talvez para presidir o Senado
Celestial Deixou grande lacuna, mas
o entusiasmo ficou e esse órgão extra-
oficial tem na verdade prestado gran-
des e relevantes serviços à nossa cau-
sa.. Carrapatoso deixou, lá no
Senadinho, Iwns alunos que escolheram
para irmão maior esse também abne-
gado Manoel Henriques, o qual tem es-
tima total e se enquadra muito bem no
honorífico cargo.

Portanto é ao Senadinho que dedi-
camos as homenagens maiores de ho-
je, dando-lhe uma sugestão: o mês de
homenagens aos mortos é novembro.
Façamos uma programação para ho-
ínenagear os mortos cruzmaltinos. Que
tal a família do Carrapatoso, do Fran-
cisco Vasques, do Navas Pereira, dos
Acáçios, dos Ilidios, dos Firminos, dos
Gaitas e de tantos que foram ídolos?
Está lançada a idéia.

GOTEJANDO
A serviço fomos à SEFA e lá pes-soalmente testemunhamos o quanto é

querido o estimado dr. Deusdeth Pan-
loja, que na ocasião recebia carinhosa
homenagem, não só do humilde, como
do graduado funcionário e ainda de um
grupo de trabalhadores e empresários,
que vêem nesse homem público a von-
lade férrea de bem servir. Parabéns ao
ilustre homem público, xxxxxxxxx
Doutor Afrânio Vieira da Costa movi-
ni.entnmlo o Clube dos Advogados, on-
de conta com uma equipe dc
desportistas com programas muito
bem bolados. Vai de vento em popa a
atual administração desse estimado
amigo. Domingo próximo, por exemplo
haverá a escolha de Mis. Piscina e o
diretor, dr. Afonso Monarcha fará o lan-
çamento do primeiro "Tuninha", reu-
nindo os filhos dos associados, cm
interessantes peladas, além de outras
modalidades esportivas. Haverá prê-
mios e brindes, xxxxxxxx O Senadinho
itomenngeou os Campeões de Vôlei, ca-
tegorias, feminina, pré-mirim e mirim,
além da equipe infantil masculina. Foi
uma festa que encheu de alegria a ma-
nhã domingueira passada, xxxxxxx
Oferecemos um decalque antigo de
missa Tuna aiítria criança da Vila Süo
João. Dez, minutos depois, perto dc uma
dtef-na At lindas crianças vinham ao
nosso encontro. Por hoje è só. STOP.

encerra certame hoje

Atletas de vôlei do Iate que participarão do torneio

Torneio dos Presidenciáveis
Será nesta próxima terça-

feira, 7, o Torneio de Voleibol dos
Presidenciáveis no Iate Clube do
Pará, em mais uma promoção da
diretoria de esportes do clube que
tem como diretora a incansável
Maria Alice Sicsú.

Os torneio femininos promo-
vidos por Maria Alice, são sem-
pre muitos movimentados e agra-
dá veis, sobretudo o espírito com-
petitivo das atletas.

Dez equipes foram inscritas e
cada time jogará com as camisas

dos presidenciáveis. A diretora
Maria Alice Sicsú e a treinadora
Edmirce Vasques, estão convo-
cando todas as atletas para esta-
rem no Iate, às 19 horas. São elas:
Liana Cardoso, Rosane Neiva,
Ivonize Costa, Maria Graciette,
Suzy Apolinário, Olena Gama,
Nazaré Lourenço Almeida, Ciça
Jares, Maria Helena Treziack,
Selma Serafim, Ana Maria San-
tos, Cléa Filgueiras, Edillene
Mello, Eliana Leão, Damares Sil-
va, Léa Silva, Lidia Brasil, Mari-

na Chaves, Marília Soares, Regi-
na Moraes, Izabel Cristina, Regi-
na de Paula, Alba Sampaio, Lour-
dinha Nogueira, Maria José Sal-
gado, Lilia Redig, Beth Moraes,
Cíntia Moraes, Fátima Klautau,
Nádia, Wânia, Pedrina, Silvia,
Vera, Márcia, Cibele, Lucinha,
Adriana, Rosana, Neyla, Rose-
mary, Carlena e Márcia. O tor-
neio será patrocinado pelo banco
Econômico com apoio do Sistema
Romulo Maiorana de
Comunicação.

Colégio Objetivo, campeão
intercolegial de xadrez 89

Terminou, o II Campeonato Pa-
raense Intercolegial de Xadrez, orga-
nizado pela Federação Paraense de
Xadrez e patrocinado pela firma "Es-

portes Fabiano de Cristo".
As finais, para apontar o cam-

peão, foram jogadas pelos colégios
Nazaré e Objetivo, que empataram
em pontos, as partidas realizadas nos
primeiro e segundo tabuleiros. Foi ne-
cessário, então, realizar-se um novp,
jogo. .eptrè os dóts. kcòlégjps>;
vèríficáhdo-se, novamente, Ottfro éirp
pate. Aplicando-se o regulamento do
campeonato, foi proclamado campeão
o Colégio Objetivo, por ter meio pon-
to a mais que o Nazaré na contagem
geral. O Colégio Objetivo foi represen-
tado pelos estudantes Luiz Cláudio
Parijos de Melo, no primeiro tabulei-
ro, Eduardo Chaves, no segundo, e
Fernando Ribeiro Filho, como reser-
va. O Colégio Nazaré — vice-campeão
— foi repesentado pelos estudantes
Márcio Miranda, no primeiro tabulei-
ro, Marco Aurélio Serruya, no segun-
do, e Alan Cavalcante, como reserva.
A terceira e a quarta colocação cou-
be aos colégios Rego Barros e Olim-
pus, respectivamente.

Logo após o término do II Cam-
peonato Intercolegial, realizou-sè, co-
mo festa de confraternização, um
torneio de "xadrez relâmpago", reu-
nindo doze estudantes dos colégios
inscritos, tendo-se sagrado campeão
de partida de cinco minutos James Pi-
loto, da Escola Técnica Federal do Pa-
rá, e vice-campeão os aluno Marco
Aurélio Serruya, do Nazaré, e Ivens
Carneiro, do Santa Catarina de Sena.

Torneios "Ubirajara Salgado" e"Caçulâo"

No Departamento de Xadrez do
Clube do Remo realizaram-se os tor-
neios "Ubirajara Salgado", em home-
nagem ao atual presidente daquele
clube, e "Caçulão, 

patrocinado pelo
grupo de empresas da "Caçula".

Os primeiros colocados no "Ubi-
rajara Salgado" foram José Maria
Motta (campeão), Bianor Dantas
(vice-campeão) e Luiz Soares (3o lu-
gar). No "Caçulão", os primeiros fo-
ram Haroldo Franco (campeão),
Newton Pinto (vice-campeão) e Bia-
nor Dantas (3o lugar).

A solenidade de entrega dos prê-,
mios será amanhã, segunda-feira, às'

v 20 horas e 30 minutos, na sede social
da Clube do Remo, quando serão ho-¦""^ríStjéÉiowas vencedores pelo refe- •
rido clube e pelo representante das
empresas "Caçula".

Computador de jogar xadrez
Na revista "Veja", de Io de novem-

bro corrente, foi publicado que Kas-
parov, campeão mundial de xadrez,
derrotou duas vezes o supercomputa-
dor, que já venceu centenas de
mestres.

Kasparov, com a vaidade de cam-
peão mundial, declarou que não podia
Imaginar uma vida em que o conhe-

cimento do computador seja mais po-
deroso do que a mente do homem".
Acontece que, como disse a reporta-
gem de "Veja", a raça humana já foi
há muito tempo superada pelo com-
putador no terreno do xadrez. Foram
as primeiras partidas que o compu-
tador denominado "Deep Theught"
(Pensamento Profundo) perdeu des-
de quando foi programado, e, assim
mesmo, para o genial Kasparov. Qual-
quer um computador de ensinar
criança a jogar xadrez, agasalha, em
sua memória, mais de 1.000 aberturas
e variantes, o que é quase impossível
para a mente humana. .

A verdade, porém, é que a polê-
mica existe, uns achando que a má-
quina de jogar xadrez é superior ao
homem e outros achando que nin-
guém supera a mente humana.

Em Belém do Pará, o diretor ad-
ministrativo da Federação de Xadrez,
Leôncio Leão, é daqueles que acredi-
ta ser a máquina de jogar xadrez, de

nível elevado, superior à mente huma-
na, e, por esta razão, está disposto a
desafiar qualquer jogador com "ra-
ting" até 2.000, para jogar com um
computador que possui, com capaci-
dade de acumular 12.000 memórias de
aberturas e variantes, jogar dentro de
determinado tempo e com "rating" de
2.OO0.

Calendário final de 1989
O presidente da Federação Pa-

raense.de Xadrez, José Maria Henrij-,,
quês Serruya, informa que, para"
encerrar as atividades de xadrez do
corrente ano, estão programados os
seguintes certames:

A) I Campeonato Paraense de
Xadrez Relâmpago, com início em
05.11.89, às 16 horas, no Paissandu, já
estando abertas as inscrições;

B) Torneio Aberto de Xadrez "Ga-
nha Pouco", com oferta de 3 troféus e
2 medalhas pelas "Lojas Esporte Ga-
nha Pouco", a firma patrocinadora. O
início será em 11.11.89, às 16 horas, no
Paissandu, pelo sistema "suiço" em
sete rodadas e uma hora e mais"knockout", já estando abertas as ins-
crições;

C) Campeonato Paraense Inter-
clubes de Xadrez, com início marca-
do para 25.11.89, equipes de 3
jogadores e 1 reserva, sendo que os
enxadristas de seus respectivos clu-
bes deverão estar em dia com seu ca-
dastramento perante a CBX, a fim de
poderem jogar. O local do Interclubes
será dado no próximo domingo;

D) Campeonato Paraense Infan-
til de Xadrez, com início em 09.12.89
e idade mínima os menores nascidos
em 1.01.75, sendo que o local dos jogos
ainda não está resoivido;

E) Campeonato Paraense Femi-
nino de Xadrez, com início em 16.12.89,
às 9 horas, no Paissandu, devendo as
participantes serem cadastradas jun-
to à CBX (Confederação Brasileira de
Xadrez).
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Ano passado a Corrida da Família foi sucesso

Corrida da Família do Ideal
A partir desta segunda-feira, 6,

até, o dia 10, estarão abertas as inseri-
ções para a VI Corrida da Família,
que tradicionalmente o Colégio Ideal,
realiza no mês de novembro. Este ano
a corrida será disputada no dia 12,
com início às 8 horas.

A Corrida a Família deste ano
tem uma novidade: sua inscrição foi
aberta à comunidade belenense, isto
é, qualquer jovem que se enquadre
nas categorias poderão participar li-
vremente da corrida. Por outro lado,
as inscrições serão feitas na secreta-
ria Colégio Ideal, a rua Mundurucus
entre Apinagés e Tupinambas. Cada
equipe poderá inscrever no máximo
15 atletas por categorias. Não serão
cobradas taxas de inscrições.

A Corrida da Família será dividi-

da nas seguintes categorias: 4 a 5
anos - 300 metros; 6 a 7 anos - 500 me-
tros; 8 a 10 anos -1.000 metros; 11 a 12
anos -1.500 metros. Pais ou mesmo os
responsáveis pelos alunos poderão
participar da corrida como acompa-
nhantes. Entretanto, os pais ou os
acompanhantes sob hipótese alguma
poderão carregar os alunos no percur-
so sob pena de desclassificação.

Serão distribuídos medalhas para
os cinco primeiros colocados de cada
categoria (feminino e masculino).
Em 88, a equipe "Berna" da Esefp",
foi a campeã geral da corrida, ficando
em segundo lugar a equipe Radar, do
Jurunas. A Corrida da Família, tem a
organização do corpo docente do De-
partamento de Educação Física, com
apoio da diretoria do Ideal.

O Campeonato Estadual de sário na natação paraense.
Natação, categoria Infantil A/B, O atleta remista Muller Si-
será encerrado neste domingo pe- queira, que nesta temporada
Ia manhã, quando serão realiza- completará seu último ano na ca-
das as provas finais do certame tegoria "A", vem sendo um dos
que começou na última sexta- destaques do Remo, ao lado de
feira. A Adesef, campeã do ano Arlen Tavares, este inclusive com
passado continua liderando o um recorde batido. Muller, nada
«ampeonato e tudo leva crer que atrás do índice técnico do
conquistará o bicampeonato. Mas campeonato,
luta com o Remo, seu real adver-

Time da TV Liberal ganha
título de futebol de salão

Depois de perder o primeiro e
segundo turnos, o time de futebol
de salão da TV Liberal deu uma
guinada de 180 graus e foi con-
quistar com muitos méritos o pri-
meiro Torneio Aberto das Comu-
nicações promovido pela Fefus-
pa. A TV Liberal no jogo final

arrasou" com o time da TV Cul-
tura, marcando o elástico marca-
dor de 7 a 1. A partida foi realiza-
da sexta-feira que passou no giná-
sio Osvaldo de Freitas.

André, com três gols, foi o ar-
tilheiro da competição. Pedro
Paulo (2), Teodoro e Neto marca-
ram para a TV Liberal, tendo Abi-
lio descontado para a TV Cultura.
Há de ressaltar que Teodoro só jo-
gou 15 minutos devido uma contu-
são. Desta vez Tomasso não mar-
cou, contudo sua presença no jogo
foi importante para o time, por-
que durante todo jogo orientou os
demais companheiros. Aliás, cou-
be ao Tomasso receber de Astro-
gildo Piedade, presidente da Fe-
fuspa, o troféu de campeão.

Depois do jogo a conquista
mereceu festejos por parte dos jo-
gadores e comissão técnica. A TV

Liberal formou com Ismar (Cláu-
dio); Neto (Tomasso), Rubens
(Jonhson), André (Teodoro) e Pe-
dro Paulo (Benito). A TV Cultura
foi vice com Chico; Alan, Ulisses
(Eder), João Carlos, Abílio e Jor-
ginho. Waldo Moura, foi o juiz, au-
xiliado por Waldemar Tito Melo e
José Paulo.

AVEC empatou — No jogo
principal, o AVEC empatou de 4 a
4 com SESI e conservou a lideran-
ça do returno do Campeonato
Principal de Futebol de Salão. O
SESI, depois de estar vencendo
por 3 a 1, permitiu a reação do
AVEC no segundo tempo, quandoconseguiu um excelente
resultado.

Os gols foram marcados por
Alex (3) e Rocha para o SESI, en-
quanto Rei (3) e Rocha, contra as-
sinalaram para o AVEC. Para
conquistar o titulo de 89 por ante-
cipação, o AVEC precisa vencer o
Combronzem e a Tuna, que serão
seus próximos adversários.

Waldemar Tito Melo foi o
juiz, enquanto Gercino Pantoja, o
apontador cronometrista.

Returno do campeonato
de celotex inicia hoje
O returno do Campeonato Pa-

raense de Celotex será iniciado na
manhã deste domingo, com três
jogos. O Remo folga na tabela. Os
jogos de hoje são: Vasco da Gama
x Astros, 8 horas no ginásio Serra
Freire, com apito de João
Batista.** Na sede do Santa Cruz (Pe-
dreira), dois jogos serão disputa-
dos: Paissandu x Tuna, com dire-
ção de Rui Barros. Nessa partida
o Paissandu não contará com Al-
meida. O jogo de fundo reunirá
Santa Cruz x Sacramenta, com
arbitragem de Guilherme.

Troféus — O vice-governador
do Estado, Hermínio Calvinho,
doou os troféus e medalhas para o
campeão e vice da temporada 89.

Os celotexistas, através de O LI-
BERAL, agradecem o apoio dado
pelo vice-governador, que mais
uma vez demonstrou ser
desportista.

Futebol de Mesa — No Cam-
peonato de Futebol de Mesa, o
Flamjlia dirigido por Ailton San-
tos,H*aèscoritente com o regula-
mento saiu da competição. O Fia-
mília mesmo que conquiste o re-
turno do campeonato está fora do
quadrangular decisivo do certa-
me. O Flamília no returno soma
mais pontos de que os outros ti-
mes, mesmo assim não tem con-
dições de alcançar uma das qua-
tro vagas, porque no cômputo ge-
ral está atrás do Aimoré, Remo,
Vasco e União.

Ciclismo reúne visando
certame Norte/Nordeste

Torneio
de duplas

de dominó
Tendo como local o "pátio da resi-

dência do coordenador" do evento, se-
rá realizado hoje, domingo, o Torneio
Início do Io Torneio de Duplas de Do-
mino, denominado de "Carlos Alberto
Rosa Pereira (Carlinho)" ex-
integrante do extinto Azes Dominó,
hoje já falecido. O torneio tem a coor-
denação de Esmael Passos que conta
com o apoio de Procópio Santos.

Oito duplas estão inscritas no tor-
neio que será realizado em dois tur-
nos, com pontos corridos. As partidas
terão duração de 80 minutos, dividi-
dos em dois tempos de 40 minutos
cada.

Os jogos serão realizados aos do-
mingos pela parte da manhã e nas
terças-feiras, a partir das 20 horas,
sempre na residência de Esmael Pas-
sos - passagem Guimarães, 29.

As duplas inscristas no torneio"Carlinho", são estas: Arrastão - Di-
noval,Wandiney e Lapinha; Chiman-
go — Amaral, Arildo e Jacimir; Chir-
ra — M. Moura, Fred e Jair; Flexeiro
— Antônio, Fausto e João; Dom Pixo-
te— Esmael, M. Batista e Reginaldo;
Sarrafo — Elias, M. André eJacimar;
Punhos de Aço — Jonnhy, Maguito e
Jorge e 5 Estrelas - Francisco, Bena e
Carlão. Cada dupla terá um reserva.
Isso explica a formação de três joga-dores em cada dupla.

A dupla campeã receberá além do
troféu, duas medalhas.

A Federação de Ciclismo do Pará
(FCP) reuniu ontem a sua comissão
técnica quando foram tratados os as-
suntos referentes aos treinamentos da
equipe paraense para o Campeonato
Norte/Nodeste, o qual será disputado
no período de 22 a 24 de novembro na
cidade de Salvador, Bahia.

Felipe Xacourt, escolhido pela fe-
deração para dirigir os treinamentos
da equipe, dará início aos trabalhos
nesta semana. Afirmando que a pre-
sença de todos os ciclistas convocados
é importante para a continuidade dos
trabalhos, Xacourt afirmou que não
tolera faltas aos treinos. Faltou, se-
gundo ele, será cortado dos trabalhos.

Os ciclistas convocados são: Re-

ginaldo Barbosa, William Santos,
Marco Antônio e Edilson Damasceno,
todos do Remo; Gilmar Franco e Rai^
mundo Corrêa, do Mangueira; Geova-
ni Soares, do Norte Brasileiro.

Sorteio/APAE — Durante a reali-
zação da Taça Amazônia de Ciclismo,
no mês de dezembro a FCP estará co-
laborando com a APAE - Associação
dos Pais e Amigos dos Excepcionais-,
promovendo um sorteio de muitos ^
prêmios em dinheiro. As cartelas ao*
preço de 10 cruzados já estão sendo
vendidas pela APAE. O portador con-
correrá com dois milhares os quais
serão fixados na costa dos ciclistas
que participarão da prova, no dia 3 de
dezembro.
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Time do NT lutando para bater novo recorde

Equipe do NT mais perto
dos 500 jogos sem perder

Já chega a 344 jogos a invencibili
dade do NT, clube peladeiro que mais
joga em Belém. O objetivo do rubro-
negro do Tapanã e alcançar a marca
dos 500 jogos até o final do ano. E co-
mo realiza dois jogos por noite é de se
prever que o NT atingirá seu objetivo.

Os jogos e resultados do NT du-
rante a semana foram: 3x2 Guarani,
com gols de Nagib (2) e Fifa; 7x3
Mancha (Zé Carlos. 3. Wandir. 2, Ed-
son e Nagib); 5 x 1 Internacional (Ed-
son, 2, Kita, Ronan e Nagib); 6 x 1 Es-

trelão (Edson, 2, Tadeu, Sandro e Ro-
nan); 4x0 Oficina do Coquinho (Ta-
paia, Nagib,2, e Sandro); 5 x 0 Nova
Marambaia (Kita, Nagib, Ronan,
Marcos e Edson) e NT 3 x 1 DDS, com ,
os gols marcados por Cleber, Carlos e
Beto.

Tênis — Devido o feriado do meio
da semana os jogos do Torneio de Tê-
nis, foram transferidos para o próxi-mo domingo. Contudo, hoje, Nagib es
tara no complexo do Tapanã, treinan-
do visando os futuros jogos do torneio.
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Flamengo x Viasco e clima de guerra

"j

Rio (AG) — Flamengo x Vasco, um dos
clássicos de maior rivalidade do futebol bra-
sileiro — e, especialmente, do futebol cario-¦ ca —, promete ser uma verdadeira guerra,
hoje à tarde, no Maracanã, em jogo válido
pelo Campeonato Brasileiro. Motivos não
faltam para entusiasmar torcedores e joga-
dores dos dois times: Bebeto, pela primei-
ra vez, atuará com a camisa do Vasco contra
seu ex-clube. Zico está "cansado de ver o
Flamengo apanhar", como disse durante a
semana e exigiu do treinador Valdir Espi-
noza esquema ofensivo de acordo com as
tradições do clube. Zé do Carmo, pelo lado
vascaíno, estará encarregado de fazer mar-
cação individual sobre o próprio Zico, libe-
rando Andrade e Titã, dois jogadores que
também passaram boa parte de suas car-
reiras na Gávea.

Para o Flamengo, será um clássico de
vida ou morte: somente uma vitória sobre
um de seus mais tradicionais adversários
trará de volta a paz de que tanto necessita
o time rubro-negro para se reabilitar no
Campeonato Brasileiro. Mais do que isso:
os dirigentes precisam dessa vitória para re-
cuperar a credibilidade junto à torcida. O
nervosismo é tanto que o ex-presidente Már-
cio Braga chegou a pedir à equipe que mar-
que Bebeto com violência.

Além disso, a vitória para o Flamengo
terá um sabor muito especial: será a cen-
tésima sobre o Vasco. Na estatística dos con-
frontos entre as duas equipes, o Flamengo,
até hoje, soma 99 vitórias, contra 91 do ad-
versário. São, ao todo, 69 empates.

Flamengo — Cansado de só se defender
e não encontrar espaços para chegar ao gol
adversário, o Flamengo desistiu de jogar
atrás, mesmo não estando com uma boa
equipe. Hoje, o time volta as suas origens:
vai ser ousado, ofensivo, sem medo. Essa de-
cisão foi imposta ao técnico Valdir Espino-
?a por Zico e Júnior, os dois jogadores mais
experientes do grupo, que não admitem um
Flamengo covarde e entrando em campo só
para evitar a derrota.

Zico e Júnior são remanescente de um
Flamengo acostumado às vitórias. Eles pas-
saram mais de 80% de suas carreiras na Gá-
vea e não conseguem esquecer o time que,
de 1979 a 1981, ganhou quase tudo o que dis-
putou. È verdade que não se pode compa-
rar a equipe de Raul, Leandro, Figueiredo,
Mozer e Júnior; Andrade, AdílioeZico; Ti-
ta, Nunes e Lico à de Zé Carlos, Josimar, Jú-
nior, Fernando e Leonardo; Aílton, Zinho e
Zico; Alcindo, Bujica e Nando. Mas Zico e

• .Júnior insistem em que, mesmo inferior tec-
nicamente, o time de hoje tem de manter pe-
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Zico: exigindo poder ofensivo . num coro engrossado por Júnior.
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Bebeto, uma das atrações do jogo.,
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Rio (AG) — São 32 anos de Flamen-
go, somando-se o tempo em que Andra-
de, Titã e Bebeto jogaram no clube. As
trajetórias foram diferentes. Mas todos,
sem exceção, em determinados momen-
tos de suas carreiras, conseguiram dei-
xar uma marca no coração da torcida
rubro-negra. Os três jogadores atuam ho-
je no arquiinimigo: o Vasco. E querem
mostrar que, com a camisa preto e bran-
ca, já conseguiram um lugar de destaque
junto a sua nova torcida. O Flamengo,
simplesmente, é passado.

Por ter se transferido este ano, após
uma enorme polêmica entre os dirigen-
tes dos dois clubes, Bebeto é o principal
alvo dos adversários. Ele jogou seis anos
no Flamengo e era tido como o substitu-
to natural de Zico. Brigado com o presi-
dente do Flamengo, Gilberto Cardoso
Filho, e assumindo sua condição de Vas-
caíno, espera fazer hoje um gol que dê a
vitória a seu time e responda a todas as
provocações que vem sofrendo desde que
trocou a camisa rubro-negra pela preta
e branca do Vasco.

O caso de Titã é diferente. Ele ficou
12 anos no Flamengo, elogia sua torcida,
mas sua identificação foi com a do Vasco:

Ela me deu um apoio que nunca
tive na vida. Fiz o gol que deu o campeo-
nato de 87 ao Vasco, em cima do Flamen-
go, e me sinto compensado. Mas a crítica
hoje e outra, e se poder resolver, vou fazê-
lo de novo.

Andrade foi quem jogou mais tempo
no time adversário. Foram 14 anos de
Flamengo, a maioria deles bem sucedi-
dos, onde chegou a conquistar o titulo de
campeão mundial de clubes, uma expe-
riéncia frustrante de um ano no Roma e
a tentativa de volta por cima este ano, no
Vasco.

Novo ídolo — No pouco tempo em que
está no Vasco — cerca de um mês —, o
zagueiro equatoriano Holger Quinonez,
de 27 anos, já conseguiu uma façanha:
disputar com Bebeto quem dá mais au-
tógrafos para os torcedores. Várias carac-
terísticas atraem a curiosidade e a
admiração dos torcedores vascaínos: seu
estilo limpo de desarmar o adversário, o
talento que exibe na saída de bola da de-
tesa para o ataque e o uso do cabelo ao
estilo rastafari. O primeiro jogo que dis-
puta contra o Flamengo é encarado co-
mo um desafio.

Sei da fama do Flamengo. Mas o

juntamente com Quifiones.

ímas
Vasco é um grande time e gostaria de
marcar minha participação neste clássi-
co com uma vitória. Seria ótimo para
mim.

Quinonez sabe que terá pela frente
um atacante que sempre conheceu de no-
me no Equador, mas que nunca enfren-
tou dentro de campo: Zico. Nem isso, no
entanto, tira a sua tranqüilidade:

E um grande jogador. Merece to-
do respeito. Mas minha obrigação é en-
trar em campo e procurar fazer uma
grande apresentação. Sem pensar neste
ou naquele jogador.

Mais entrosado na zaga do Vasco,
Quinonez acredita que pode aproveitar
uma oportunidade no ataque, o que gos-
ta de fazer:

Se houver espaços e puder atacar,
vou fazê-lo. Não prometo gols, porque não
gosto disso. Mas arriscar as jogadas no
ataque é sempre um desafio para mim,
mesmo sendo o Flamengo o adversário.

Despacho — O despacho assinado pe-
lo "Pai Mineiro", torcedor do Flamengo,
ameaçando Bebeto de ficar parado por
um ano, teve üápida resposta em São Ja-
nuário. Convocado às pressas de Pernam-
buco pelo roupeiro Euclides, chegou

lo menos a característica ofensiva.
— Não consigo admitir um Flamengo

covarde, sem força ofensiva. Fui acostuma-
do a entrar em campo sempre como favori-
to e a ver nosso time impondo o ritmo de
jogo. Nossos adversários sempre nos respei-
taram e é assim que tem de continuar sen-
do — disse Zico.

. Vasco — Zé do Carmo colado em Zico
para impedir seus lançamentos. Um forte
bloqueio no meio de campo, com cinco jo-
gadores, e na hora de atacar, a utilização
constante dos flancos, com os laterais Luiz
Carlos Winck e Mazinho. Este é o esquema
armado pelo técnico Nelsinho, que espera
vencer a batalha tática para que o Vasco su-
pere o Flamengo no clássico de hoje à tar-
de, no Maracanã.

Nelsinho deixou para tirar hoje a dúvi-
da que tem entre Marco Antônio Boiadeiro
e William para definir o meio de campo.
Mas William por estar em melhor forma fí-
sica, deve ser o escolhido. Ontem, houve ape-
nas um treino recreativo em São Januário.
Bebeto, poupado, ficou em tratamento, na
concentração do hotel Barra Beach, da con-
tusão no tornozelo esquerdo, mas tem esca-
lação garantida.

O ambiente era o melhor possível em
São Januário. A declaração do presidente do
Conselho Deliberativo do Flamengo, Márcio
Braga, de que Bebeto deve ser marcado com
violência, serviu apenas para unir os joga-
dores, que querem uma vitória, a todo eus-
to. Para responder ao dirigente dentro de
campo. Entre eles, o que mais se ouvia eram
as palavras humildade, respeito e determi-
nação para superar o adversário.

Até mesmo o cansaço de alguns jogado-
res, provocado pelo amistoso disputado na
quarta-feira passada, contra o Goiás, foi es-
querido. O preparador físico Ademar Bra-
ga disse que os jogadores estarão
recuperados até o momento do jogo, garan-
tindo que o Flamengo terá uma surpresa se
espera encontrar um time lento.

Súmula — Flamengo x Vasco, às 17 ho-
ras, no Maracanã.

Juiz—Luís Carlos Félix, auxiliado porJoão Batista Byron e Luís Antônio Barbosa.
Flamengo — Zé Carlos; Josimar, Fer-

nando, Júnior e Leonardo; Ailton, Zico e Zi-
nho; Alcindo, Bujica e Luís Carlos.

Técnico — Valdir Espinoza.
Vasco — Acácio; Luís Carlos Winck,

Leonardo, Quifiones e Mazinho; Zé do Car-
mo, Andrade, Titã e William (Marco Antô-
nio Boiadeiro); Bebeto e Bismarck.

Técnico — Nelsinho.

atenções
ontem o caboclo "Kitungoleada". Ele é es-
pecialista em desmanchar trabalhos e
transformá-los em azar para os seus
criadores.

Segundo Euclides, "Kitungoleada"
veio do sertão de Pernambuco, da cida-
de de Glória do Gouta. Ele vai ficar es-
condido, para evitar se encontrar com
qualquer torcedor rubro-negro, mas seu
trabalho poderá ser visto em algum lu-
gar do vestiário do Flamengo.

Os jogadores do Vasco riram muito
da idéia de Euclides, mas não deram
muita importância ao fato. Até mesmo Zé
do Carmo, que costuma brincar com tu-
do, preferiu ficar sério. Ele disse que não
acredita em macumba, e contou a histó-
ria que lhe aconteceu quando jogava no
Santa Cruz, em Recife:

— Foi em 1983. Entrou no campo do
Santa Cruz um tal de 'Pai Edu", que eus-
piu o campo todo, mostrando ter um pul-
mão admirável. Era um "trabalho"
encomendado pelo Náutico, nosso adver-
sário. Na hora do jogo, ganhamos e fomos
campeões. Não conheço este tal de "Ki-
tungoleada", mas ficaria feliz se o Vasco
vencesse por um gol apenas.
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Má fase do time não assusta Espinoza
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Rio (Sport Press) — Campeão estadual pelo Botafo-
go — título que o clube não conquistava há 21 anos — o
Cidadão Benemérito do Rio de Janeiro, título concedido.-
pela Câmara Municipal, Valdir Espinoza manteve a tra-
dição de ser um técnico vencedor também no futebol ca-
rioca. Mas é neste momento que Espinoza está
enfrentando a maior prova da sua vida. Contratado no
dia 5 de outubro, como verdadeira tábua de salvação do
Flamengo, o técnico tem encontrado sérias dificuldades
para superar a atual fase do time rubro-negro que, ape-
sar de possuir vários jogadores de peso, não consegue se
firmar na Campeonato Brasileiro. A esperança do téc-
nico, todavia, continua viva acreditando que sua estrela
vai brilhar novamente para fechar o ano com mais um
título, o de campeão brasileiro.

O Flamengo pagou Espinoza do surpresa. Tudo acon-
teceu na madrugada do dia 5 de outubro. Desesperado
pelos seguidos insucessos de sua administração, o pre-sidente do clube Gilberto Cardoso Filho resolveu livrar-
se da guilhotina que pairava sobre sua cabeça contra-
tando o técnico campeão do Estado para o lugar de Telê
Santana, que deixava o clube há 15 dias. Após uma reu-
nião com a cúpula do Flamengo que varou a madruga-
da, Gilbertinho foi convencido que era a única saída,
embora já tivesse acertado tudo com o técnico Edu, ir-
mão de Zico. Seu enviado chegou â residência de Espi-
noza, na Barra da Tijuca, às 4 horas da manhã, após um
telefonema, com a proposta irrecusável. "Só um louco re-
cusaria 94 mil dólares na mão, em notas norte-
americanas, a mais seis mil dólares mensais, em cru-
zados novos, por um contrato de 15 meses", comentou um
dos dirigentes na ocasião.O Flamengo valoriza a carreira de qualquer trei-
nador. Eu nunca escondi que o meu sonho era trabalhar
aqui — justificou-se.

Pasado praticamente um mês, o máximo que con-
seguiu na primeira fase do Campeonato foi uma vitória
sobre o Náutico, um empate com o Inter-RS e duas der-
rotas para o São Paulo e Inter de Limeira. A torcida co-
meça a ficar impaciente e Espinoza sabe disso. Porém,
ele não se assusta com a possibilidade de vir a ter queencarar a fúria da massa rubro-negra. Por um simples
fato: Espinoza tem plena confiança no poderio da equi
pe e crê que a fase ruim já vai passar.Se iodos derem um pouco mais do que podem cin
garemos lá. Temos que incorporar a equipe às tradiçõe.s
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Espinoza: sem temer o desafio.

do clube, porque o Flamengo está acostumado a ganhar.
A raça e a determinação já fazem parte da história do
clube.

Embora atribua a fase atual aos seguidos problemascom contusões de jogadores — Renato Gaúcho teve queoperar o joelho. Josimar apareceu doente de repente, Fer-
nando com problema muscular e outros casos constan-
tes — e excessivo número de cartões — Mareio Rossini
já foi expulso, bem como o lateral Leonardo, enquanto
Zinho e Ailton já cumpriram suspensão por terceiro car-
tão e há outros pendurados com dois cartões amarelos.

Valdir Espinoza vê a equipe já se aproximando de uni
a nova etapa:

Realmente eu não estou conseguindo colocar o
mesmo time em campo duas vezes seguidas. Sempre sur-
ge um problema. Mas isto acontece com qualquer equi-
pe de futebol. Infelizmente vinha acontecendo com o
Flamengo. Quanto a fase não é boa, nada dá certo. Os
jogadores ficam cada um querendo resolver por si. E aí
as coisas se complicam ainda mais. Ninguém pode du-
vidar da qualidade do nível dos jogadores do Flamengo.
Vamos acertar nesta segunda fase do campeonato e par-tirmos rumo ao título — prenunciou o treinador gaúcho.

Dirigir o Flamengo, antes de mais nada, é ter o com-
promisso com a conquista do título de campeão e Espi-
noza sabe disto. No Botafogo, ao contrário, o título
estadual foi uma façanha e se não tivesse vindo com Es-
pinoza as cobranças recairiam muito mais sobre os di-
rigentes. O técnico já assimilou máxima rubro-negra"ganhar é obrigação":Aqui não dá para se ficar desculpando derrotas
e a gente sabe disto. Quando aceitei trabalhar no clube
tinha consciência dessa responsabilidade. Contudo, ca-da um tem a sua parcela de responsabilidade a esta é
a hora de darmos tudo pelo Flamengo — afirmou enfa-
ticamente.

Aos 42 anos, casado com Maria da Graça e pai do Ri-
velino (homenagem ao ex-craque e amigo Rivelino) eAlan, Valdir Espinoza ainda não se considera um homem
realizado profissionalmente. Além de faltar em sua co-leção o título de campeão brasileiro pelo Flamengo, o téc-nico não esconde que sonha em chegar à SeleçãoBrasileira. Aliás, este é um assunto que Espinoza tentaevitar a todo custo. Mas afirma: "Seleção é um sonho de
qualquer treinador".

Quando Sebastião Lazaroni esteve ameaçado no co-mando da Seleção, antes e durante a Copa América, onome de Espinoza foi muito lembrado na CBF. Ele ga-rante que não chegou a receber nenhum convite para di-
rigir a Seleção, embora na ocasião muita gente tenhaafirmado o contrário. Quanto à possibilidade de vir a sero técnico, Valdir Espinoza, cavalheirescamente, diz que"a Seleção Brasileira tem um excelente treinador". E,sem pestanejar, ele apontava Brasil como um sério fa-
vorito à conquista do Mundial da Itália. "E só manter estemesmo espirito de competição que vem apresentando"— disse.

João Saldanha

O grande clássico
Sempre foi um jogo importante este do Vasco

e Flamengo. E este de hoje não foge a isto. É mui-
to simples: são os dois clubes de maior torcida do
Rio e os que mais vendem. Vendem o que, cara pá-lida? Tudo. Então, a onda é grande. «

Os dois clubes ganharam grandes massas'de
torcedores por razões bem simples e históricas.
O Flamengo foi o primeiro dos três grandes exis-
tentes a abrir as portas ao povão. Naquele tempo,
os três grandes eram o Fluminense, o Botafogo e
o Flamengo, que surgiu no futebol (já existia a ga-
ragem do Remo) de uma cisão dentro do Flumi-
nense. Dez dos 11 jogadores do primeiro time do
Fluminense brigaram lá e foram para o clube de
regatas ali ao lado do Palácio do Catete. Naquele
idos, não ia muita gente aos jogos de futebol. E
mesmo que o Arnaldo Guinle, patrono e presidên-
te do Fluminense, tivesse cedido seu terreno pa-
ra o novo time, bem ali na rua Paissandu, do outro
lado da rua do estádio do Fluminense. O povão
mais pobre comparecia aos jogos, mas não mui-
to. Era caro, mas tanto Fluminense como Botafo-
go eram muito elitistas. Grã-finos, se quiserem.
O Flamengo, então, tornou-se mais popular.

A rapaziada do Catete 20, Faculdade de Direi-
to, dos dois grandes colégios perto do Largo do Ma-
chado, e, inclusive, a turma da Medicina logo ali
na Urca ou Praia Vermelha, quase todo mundo vi-
rou Flamengo. Mesmo as restrições racistas, que
não permitiam negros, não impediram que o Fia-
mengo se transformasse no clube mais popular.

Foi quando apareceu o Vasco. Da colônia e dos
botecos e armazéns de secos e molhados. Comer-
cio direto com o povão e, como se sabe, histórica-
mente, os portugueses nunca fizeram restrições
de caráter racial nas suas ligações, mesmo as
mais íntimas. Isto deu ao Vasco, que mesmo en-
trando na primeira turma do futebol carioca so-
mente em 1922 e em 23 foi campeão, um grande
impulso no meio da massa. A área de repartição
das torcidas ganhou mais um grande concorren-
te. Além do mais, o Vasco sempre foi poderosa-
mente rico. O balanço do Vasco não dizia "nos
bancos". Nada disso. Dizia de cara: no cofre... tan-
to. E tome dinheiro. E até hoje o Vasco escora a
crise muito melhor do que os outros. E o Vasco reu-
niu uma grande torcida. Imensa. Hoje, é o melhor
time carioca, senão brasileiro. Ainda não entro-
sou e anda meio esgotado. Do contrário, deveria
estar cotado como provável ganhador. E o Flamen-
go, com um time mais fraco, faz onda. Deve ser
um bom, jogo. (AJB).

Alcindo, Bujica e
Nando, esperanças
Rio (AG) — Alcindo, 22 anos, Bujica, 20 e Nando, 22. É

nos pés desses^rês jovens que os torcedores do Flamengo
terão de depositar suas esperanças de gols no jogo de hoje
contra o Vasco. Um ataque pouco conhecido, mas que con-
ta com a confiança do técnico Valdir Espinoza, Júnior e Zi-
co. Eles não têm o status de Titã, Bebeto e Bismarck, que
formarão a linha de frente do Vasco, mas garantem que vão
dar muito trabalho aos zagueiros adversários.

Com um salário de NCz$ 23 mil por mês, Alcindo é um
dos mais empolgados para essa partida. Ele tem sido o jo-
gador mais criticado pela torcida e está pronto para dar
a resposta em cima do Vasco. Bujica, que lançou o gol "Bu-
jicão", em resposta ao centroavante Bebeto, que anunciou
o gol "Gilbertinho", ganha pouco mais de NCz$ 1 mil de sa-
lário, mas acha que isso não é menosprezo. Nando recebe
mais do que Bujica — cerca de NCz$ 4 mil — e quer mos-
trar que não jogou bem apenas no Bangu.

Espinoza treinou durante toda a semana o ataque com
Alcindo, Bujica e Luís Carlos, mas retirou esse último, no
treinamento recreativo de ontem, pela falia de experiência,
dando mais uma oportunidade para Nando, que lem tido
boas atuações nos coletivos.

Zico — Zico disse ontem que, se depender dos jogado-res do Flamengo, Bebeto pode jogar despreocupado hoje,
sem medo de ser marcado deslealmente. O atacante acha
que o presidente do Conselho Deliberativo do clube, Már-
cio Braga, quando afirmou que Bebeto lem de levar pan-cada, estava falando como torcedor, mas que isso não reflete
o pensamento do grupo.Uma das maiores vítimas da violência — depois quefoi atingido deslealmente pelo zagueiro Márcio Nunes, do
Bangu, em 1985, nunca mais recuperou a sua verdadeira
forma física — Zico sempre defendeu um estilo de jogo com-
petitivo, mas sem violência.

Bebeto é um grande jogador e deve ser vigiado de per-to, mas nunca de forma desleal. As pessoas vão ao Mara-
cana para ver futebol, e não violência. Além do mais, somos
companheiros de profissão. Márcio Braga só pode ter fala-
do como torcedor — disse Zico.

Essa deverá ser a última partida de Zico contra o Vas-
co e a primeira e única dele contra Bebeto. Com sua des-
pedida do futebol marcada para o dia 6 de fevereiro, o
atacante do Flamengo quer levar uma boa recordação desse
seu último clássico contra o time de São Januário.— Quase todos os jogos contra o Vasco foram marcan-
tes para minha carreira. Esse último, tenho certeza, não
será diferente.

Timor— Os dirigentes do Flamengo vão assistir ao jo-
go de hoje de dedos cruzados. Uma nova derrota os deixa-
rá mal perante os torcedores e sem argumentos paraexplicar a razão de tantos fracassos em apenas 173 dias da
administração Gilberto Cardoso Filho. Nesse período, o ti-
me perdeu o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil, a Su-
percopa dos Campeões e, se perder hoje, ficará também sem
chances de chegar às finais do Campeonato Brasileiro.

As criticas feitas a Gilberto Cardoso são fundamenta-
das em fatos e números. O Flamengo perdeu Bebeto, Jor-
ginho, Zé Carlos II e Aldair e, com esse dinheiro, não
conseguiu fazer um bom time. Os novos contratados — Ui-
demar, Borghi, Paulo Cruz, Josimar, Renato Gaúcho, Jú-
nior, Fernando, Márcio Rossini e o goleiro Zé Carlos — não
conseguiram ainda suprir a ausência dos antigos ídolos e
são co-responsáveis pela péssima campanha da equipe no
Campeonato Brasileiro. Em 11 jogos, o Flamengo perdeu
quatro, empatou quatro e venceu apenas três.

Além de ocupar atualmente o humilhante penúltimo lu-
gar no Grupo A, o time ainda tem um dos ataques menos
positivos desse campeonato. Fez apenas seis gols nos 11
jogos.

Gilberto Cardoso Filho se defende dizendo que não jo-
ga futebol e, por isso, não pode fazer gols; lamenta que Re-
nato Gaúcho tenha sofrido uma lesão no menisco; fala da
má fase de Josimar; não entende a razão de Borghi estar
mal, e afirma que o veradeiro time do Flamengo ainda não
entrou em campo.
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Cruzeiro vence Timão
e melhora sua posição

Sao Paulo (AE) — 0 Cruzeiro
venceu o Coríntians por 1 a 0, ontem,
à tarde, no Morumbi, melhorando
sua posição no grupo B do Campeo-
nato Brasileiro. Mesmo com a der-
rota, a primeira em 45 dias, o
Corintians segue liderando o grupo A,
dois pontos à frente do Atlético Mi-
neiro, que pode garantir a igualda-
de, hoje, se derrotar o Fluminense.

Mostrando nervosismo, Corín-
tians e Cruzeiro começaram a par-
tida com esquemas parecidos, todos
os jogadores preocupados com a
marcação. Por isso, nos primeiros 25
minutos, quatro cartões amarelos
foram distribuídos pelo juiz, na ten-
tativa de conter os ânimos, a violen-
cia. Neste início, o lance mais
perigoso aconteceu numa cobrança
de falta de Neto, aos 15 minutos, que
bateu no travessão, com o goleiro
Paulo César já vencido.

Mais rápido nos contra-ataques,
entretanto, o Cruzeiro passou a do-
minar a partida, liderado por Care-
ca e pelo ponta Edson. Três boas
intervenções de Ronaldo salvaram
o Coríntians, um time nervoso e de-
sencontrado. Vaiado pela própria
torcida, a equipe paulista se retraiu
ainda mais. Aos 45 minutos, Careca
lançou Betinho, que cruzou para a
área. O centroavante Hamilton su-
biu mais que Wilson Mano, para es-
corar a bola de cabeça e fazer 1 a 0

para o" Cruzeiro.
Com Eduardo no lugar de Neto

e pressionado pela torcida, o Corin-
tians começou o segundo tempo en-
curralando o Cruzeiro em seu
campo. Foram quatro chances reais
de gol perdidas em 10 minutos. Dian-
te da resistência da defesa do adver-
sário, com destaque para a atuação
do goleiro Paulo César, o técnico Ba-
silio, aos 23 minutos, substitutiu o la-
teral Ailton pelo centroavante
Cláudio Adão, para aumentar o po-
der ofensivo do time. Fora de forma,
o artilheiro ainda fez uma boa co-
branca de falta, mas não mostrou
seu melhor futebol, quebrando ain-
da o ritmo do resto da equipe. Pren-
dendo a bolsa, o Cruzeiro apenas
segurou o desespero do Coríntians
até o jogo acabar.

Gol — Hamilton, aos 45 do pri-
meiro tempo.

Corintians — Ronaldo; Wilson
Mano, Marcelo, Jorge Luís e Ailton,
Márcio, Gilberto Costa e Neto
(Eduardo); Fabinho, Viola e Mau-
ro. Técnico: Basílio.

Cruzeiro: Paulo César; Balu,
Gilson Jáder, Adilson e Paulo César:
Ademir, Andrade e Careca (Már-
cio); Betinho, Hamilton (Eider) e
Edson. Técnico: Ênio Andrade.
Juiz: Wilson Carlos dos Santos;
Renda: NCz$ 295.168,00; Público:
14.585; Local: Morumbi.

Desfalques, a preocupação do
Palmeiras contra o São Paulo

Botafogo derrota o Goiás
Goifulia (AG) — O Botafogo

venceu o Goiás por 2 a 1, ontem, no
Serra Dourada, passando a vice-
líder do grupo A do Campeonato
Brasileiro. A equipe carioca mos-
trou, acima de tudo, garra para re-
sistir à pressão adversária a partir
dos 19 minutos do segundo tempo,
quando Mazolinha, de cabeça, fez o
segundo gol.

O Goiás, um pouco mais ousa-
do, começou assustando o Botafogo
com boas manobras de ataque. A
melhor delas foi numa tabelinha en-
tre Vanderson e Túlio. Da entrada da
área, Vanderson chutou e a bola ras-
pou na trave direita do gol de Ricar-
do Cruz. Houve, antes, um pênalti
não marcado de Boni em Mazolinha.

O jogo voltou a ficar equilibra-
do, até que aos 19 minutos o baixi-

nho Mazolinha levou vantagem
sobre os grandalhões Boni e Ronal-
do Castro e marcou de cabeça. O
Goiás passou a apertar em busca do
empate, mas nada conseguiu.

Renda — NCz$ 142.550, com 8.102
pagantes. Juiz — Renato Marsiglia,
auxiliado por Valdir Vioni e Justi-
niano Goulart. Botafogo — Ricardo
Cruz; Paulo Roberto, J ocimar, Gon-
çalves e Marqúinhos; Carlos Alber-
to, Luisinho (Cosme) e Milton Cruz;
Maurício, Mazolinha (Donizete) e
Valdeir. Góias — Eduardo; Valter,
Boni, Ronaldo Castro e Jorge Bata-
ta; Fagundes, Wallace Goiano e
Vanderson (Silvinho); Josué, Túlio
e Luís Carlos (Niltinho). Cartões
amarelos — Boni, Milton Cruz, Vai-
ter e Maurício.

São Paulo (AE) — O Palmei-
ras tem dois desfalques para o io-
go de hoje, às 17 noras, no Mo-
rumbi, contra o São Paulo: Edson
e Marco Antônio. Com isto, Dida
continuará deslocado para a
lateral-direita, enquanto Abelar-
do fica como lateral — esquerda.
Na quarta-zaga, Leãopoderá pro-
mover o retorno de Dario Perei-
ra, mas não está excluída a ma-
nutenção de Celso Gomes, mesmo
fora de posição: É que o jogador
uruguaio anda às turras com o
treinador, desde que foi colocado
na reserva de Marco Antônio. O
Palmeiras exerce uma forte mar-
cação no meio de campo e tenta
surpreender seu adversário com
muita raça e velocidade no ata-
que, embora o aproveitamento
das finalizações não seja dos
melhores.

O São Paulo só se reencontrou
no Campeonato Brasileiro depois
de renovar os contratos de Zé
Teodoro e Rai, mas a demora po-
de ter sido numa disputa por pon-
tos corridos. Sua defesa não sofre
gols há quatro jogos, porém três
deles acabaram sem aDertura de
contagem. Carlos Alberto Silva
está tentando melhorar o rendi-
mento da peça ofensiva, mas até
a sorte atrapalhada seus planos:
quando pretendia promover o re-
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Bobô (com a bola), um dos trunfos do São Paulo.
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torno do centroavante Edmilson,
ele se confundiu. No coletivo de
sexta-feira, testou Tico e Edvaldo
nos lugares de Nei e Paulo César,
antecipando as modificações que
poderá fazer no desenrolar da

São Paulo — Gilmar. Zé Teodoro,
Adilson. Ricardo e Nelsinho; Flá-

vio, Rai e Bobô; Mário Tilico, Nei
e Paulo César.

Palmeiras — Veloso; Dida, Toni-
nho, Dario Pereira (Celso Go-
mes) e Abelardo; Júnior, Elzo e
Bandeira; Careca, Gaúcho e Pau-
linho Carioca.
Juiz — José de Assis Aragão.

Portuguesa terá a sua força
máxima no jogo com a Inter

Santos e Inter
disputam lanterna

Santos (Al.) — O torcedor suntis-
la tem um bom motivo para assistir
ao "clássico dos lanternas", que opõe
Santos e Internacional, hoje, às 17 ho-
ras, na Vila Belmiro: o centroavante
Serginho "Chülapa" vai, finalmente,
estrear e promete muito empenho,
apesar do seu precário condiciona-
menlo físico. Mas o lime terá três des-
falques: o lateral Dilinho, suspenso, e
o meio Heriberto e o zagueiro Davi,
contundidos. Sem opções, o técnico
Pepe manterá Luizinho na zaga cen-
trai e improvisará o meia César Fer-
reira na lateral direita.

O Internacional, por sua vez, não
terá meio time no jogo de hoje. O
lateral-direito Chiquinho foi expulso
na derrota diante do Palmeiras e será
substituído por Júlio César. O lateral-
esquedo Jacquele levou o terceiro
cartão amarelo e cede lugar a Case-
miro. Edu, Luis Carlos Martins e
Marqúinhos continuam afastados do
grupo por indisciplina. E, para com-
pletar, o zagueiro Aguirregaray vol-
tou a sentir o músculo da coxa e está
vetado (entra Nenê). O écnico Carbo-
ne espera que o presidente do clube,
Pedro Paulo Zachia, perdoe ao menos
Edu.

Santos — Sérgio; César Ferreira,
Luizinho, Luís Carlos e Vladimir; Cé-
sar Sampaio, Jorginho e Totonho
(Axel); Paulinho, Serginho e Tuíco.

Internacional — Taffarel; Júlio
César, Norlon, Nenê e Casemiro; Nor-
berto, Zé Carlos, Luvanor e Bonami-
go; Nelson e Edu (Edmundo).

Juiz — Manoel Serapião Filho.

Bahia e Vitória jogam
no "torneio da morte"

Salvador (Sport Press) —Bahia
e Vitória tudo farão para ganhar pe-
la primeira vez no ' wneio da mor-
te neste domingo, às 17 horas, na
Fonte Nova. Quem perder ficará em
situação das mais difíceis e perto do
rebaixamento para a divisão B do
Campeonato Brasileiro de 90. O BA-
VI, considerado o maior clássico do
futebol nordestino não chega a des-
pertar interesse e será assistido por
um público reduzido.

Na decisão do Campeonato Baia-
no de 89, na semana passada, quan-
do o Vitória sagrou-se campeão no
empate de 0 a 0, o jogo foi assistido
por pouco mais de 12 mil pagantes.
Neste domingo, a previsão é de um
público ainda menor. O Bahia, que foi
o campeão brasileiro do ano passa-
do, desta vez decepcionou. Em sua

. estréia no "torneio da morte", não pa-
sou de um empate de 0 a 0 com o
Guarani, na Fonte Nova. Mas a ten-
dencia é a equipe melhorar com as
voltas de Charles e Paulo Rodrigues,
que estão ausentes há várias parti-
das, por motivo de contusão. O Vitó-
ria será novamente dirigido por
André Catimba e tentará se reabili-
tar da derrota de 3 a 0 para o Atléti-
co Paranaense, no Pinheirão.

O BA-VI será dirigido por Ulys-
ses Tavares da Silva, auxiliado por
Pércio Leite e Modesto Salviatto, to-
dos de São Paulo. Times: Bahia —
Rogério- Mailson, João Marcelo,
Vagner Basílio e Paulo Robson; Pau-
lo Rodrigues, Gil e Luís Fernando;
Naldinho, Charles e Marqúinhos. Vi-
tória — Robson; Jairo, Edson (Sér-
gio Odilon) Carlito e Dema; Bigu,
Alberto e Hugo; André Carpes (Jú-
nior), Renato e Marqúinhos.

Sport estréia — O Sport estrea-

rá no "torneio da morte" neste do-
mingo, às 17:00 horas, no estádio da
Ilha do Retiro, ao enfrentar o
Atlético-PR, que começou ganhando
bem de 3 a 0 do Vitória no Pinheirão.
Nesta partida, ó-time pernâmbuca-
no promoverá a estréia do treinador
João Francisco, que dirigiu o Vitória
na primeira fase e substituirá Nereu
Pinheiro.

Até agora o Sport lamenta a sua
desclassificação da segunda fase do
Campeonato Brasileiro, quando ti-
nha todo para segurar a vaga. Mas
o sonho acabou quando faltavam
apenas três minutos para terminar
o jogo contra o Vasco e Tato marcou
o gol da vitória do time carioca. O
Sport perdeu a vaga para o Santos,
que foi o grande beneficiado com a
vitória do Vasco. Agora o Sport terá
que lutar para permanecer na Pri-
meira Divisão do Campeonato Bra-
sileiro de 90.

O Atlético-PR também deixou
escapar a classificação para a se-
gunda fase na última rodada. Agora
tentará se manter na Primeira Divi-
são para o próximo ano. No "torneio
da morte" teve uma boa estréia, ao
vencer com facilidade o Vitória por
3 a 0, no Pinheirão. A equipe agora
é dirigida por Borba Filho, que já
trabalhou em vários clubes brasi-
leiros.

O árbitro será Jeronimo Bastos,
auxiliado por César Zanfranceschi e
Paulino da Silva, todos de Goiás. Ti-
mes: Sport — Márcio• Heraldo, Ail-
ton, Amaral e João Pedro; Dinho,
Amauri e André; Barbosa, Marcos
Vinícius e Jorge Veras. Atlético-PR
— Marola; Odemilson, Osvaldo, He-
raldo e Jacenir; Cacau, Luís Fernan-
do e Marqúinhos; Geraldo,
Manguinha e Vanderlei.

São Paulo (AE) — A Portu-
guesa terá sua força máxima pa-
ra tentar vencer a Inter de Limei-
ra, hoje, às 17 horas, no Canindé
e, assim, aproximar-se dos lide- ?res do grupo B.
A equipe investiu muito para este ¦*
Campeonato Brasileiro e guando
começava a deslanchar, foi preju-
dicada por uma arbitragem con-
fusa no jogo diante do Santos: te-
ve um gorlegítimo não consigna-
do e dois jogadores expulsos, o
que enfraqueceu sua deíesa, pro-
vocando a derrota diante do Grê-
mio, em Porto Alegre. O empate
com o Vasco, no Rio, e a vitória
sobre o Flamengo devolveram o
ânimo à equipe, que agora luta
para recuperar os pontos perdi-
cios. Sua maior dificuldade quan-
do joga no Canindé é evitar a im-
paciência da torcida,- daí sua ten-
dencia a iniciar o jogo exercendo
forte pressão, para tentar abrir a
contagem depressa.

A"Inter de Limeira pretende
obter uma vitória amanhã para
sair dos últimos lugares do grupo
A e para a má impressão deixada
em duas derrotas diante da Por-
tuguesa, pouco antes do Campeo-
nato Brasileiro (1x0 no Canindé e
2x0 em Limeira). O técnico Levir
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Roberto (à dir.) estrela da Portuguesa.

deverá mudar bastante o ataque: Biro; Jorginho, Roberto Dinami-
Carioca entra na ponta esquerda, te e Lê.
Marqúinhos vai para a meia e Sil- Inter — Silas; China, Edvaldo,
vinho substitui Sidney na ponta Waldir Carioca e Valdeni; Ger-
direita son, Marqúinhos e Mendonça; Sil-

Portuguesa —Sidmar; Zana- vinho, Ronaldo Marques e
ta. Henrique. Eduardo e Célio Carioca.
Gaúcho; Capitão, Toninho e Biro- Juiz — Osvaldo dos Santos.

Náutico cauteloso
diante do Grêmio

Recife (AE) — O Náutico,
que joga hoje, às 17 horas, no es-
tádio dos Aflitos, contra o Grê-
mio, tem o melhor ataque (19
gols) ea defesa mais vazada (18)
do Campeonato Brasileiro. O téc-
nico Paulo César Carpegiani quer
manter a agressividade da peça
ofensiva, mas pediu muita caute-
la à defesa: "O Grêmio é um time
que sempre joga no contra-
ataque, então precisamos ter cui-
dado nas subidas para evitar sur-
presas". Augusto, que sofrerá
torção de tornozelo num treino,
recuperou-se e está escalado.

O Grêmio não terá o volante,
Jandir, que' recebeu o terceiro
cartão amarelo. Em seu lugar, o
técnico Cláudio Duarte escalará
Lino e, por conseqüência, o meia
Assis retornará à condição de ti-
tular. O lateral-direito Alfinete e
o ponta-esquerda Paulo Egídio
dificilmente se recuperarão de
contusões, devendo ceder seus lu-
gares para André e Sérgio
Araújo.

Telê quer o Flu jogando sob pressão

Placai
Campeonato Brasileiro

Coríntians 0x1 Cruzeiro
Goiás 1x2 Botafogo

Divisão Especial
XV Piracicaba 1x0 América (RJ)

Figueirense 0x2 Juventude
Blumenau 1x0 Criciúma

y

Telê: esquema agressivo.

Rio (AG) — Não é só para
manter uma linha de trabalho que
o técnico Telê Santana exigiu
agressividade do time do Flumi-
nense para hoje à tarde, contra o
Atlético, em Belo Horizonte. Ele
espera conquistar com uma pres-
são constante sobre o elenco de
Jair Pereira um aliado que, a
princípio, está do lado do adver-
sário: a torcida do Atlético. Se-
gundo Telê, Vander Luís e Vítor,
que já passaram pelo clube mi-
neiro, os torcedores atleticanos
não admitem ver seu time acuado
dentro de casa, dominado pelo
visitante.

— Da mesma forma como
empurram o time para frente, a
torcida do Atlético também é ca-
paz de levá-lo à derrota. Em casa,
eles exigem sempre que o Atlético
mande no jogo e quando isso não
acontece, vaiam e xingam o time
— assegura Vander Luís.

Aliás, Telê não garantia nada
ontem e novamente adiou a esca-
lação do time que mandará hoje a

campo. Também deixou evidente
que não estava muito disposto a
conversar com os jornalistas:
saiu de campo apressado e ao
passar pelos repórteres, avisou.

— Não me 
"perguntem 

nada.
Continua valendo aquilo que eu
disse anteontem para vocês, já
que ainda não defini o time.
Súmula — Atlético-MG x Flumi-
nense. Ás 17 horas, no Mineirão.

Juiz — Carlos Rosa Martins,
auxiliado por José Mocellim e
Olinto Preussler.

Atlético — Maurício; Luís
Cláudio, Batista Paulo Sérgio e
Paulo Roberto: Éder Lopes, Mar-
quinhos e Ailton; Mauricinho,
Gerson e Éder.

Técnico — Jair Pereira.
Fluminense — Jeferson; Lucas
(Carlos André), Rangel, Torres e
Edgar (Marcelo Barreto); Vítor,
Vander Luís e Fernando Cruz;
Cacau, Hélio e Rinaldo
(Marquinho).
Técnico — Telê Santana.
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Torres, destaque na defesa.
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COPAO BRASIL/89 NESTE DOMINGO, 4 DA TARDE EM FORTALEZA NARRAÇÃO
ADONAY
REPORTAGENS
AILTON SILVA

O Centro Eletrônico 1.330, com
Reinaldo Vieira e Mariano Farias,
acompanhando os demais aconte-
cimentos esportivos nacionais e in-
ternacionais.

AMISTOSO NA VIGIA, SEL. DE VIGIA X PAISSANDÚ
m

NARRAÇÃO
CARLOS CIDON

REPORTAGENS
VALDIR OLIVEIRA
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Empate é bom, mas vencer
seria melhor para o Remo

Clube do Remo iniciando,
hoje, a disputa da segunda eta-
pa do Campeonato Brasileiro,
divisão especial. O Leão Azul
paraense joga na capital cea-
rense, contra o Fortaleza, atar-
de. Não conhecemos o nível
técnico do atual time do Forte-
leza. Mas, se não for igual, su-
pera em pouco o nível do quadro
remista. O futebol cearense e
paraense caminham em igual-
dade de condições. Só que o For-
taleza conterá, este tarde, com
o fator campo. Joga dentro de
seus domínios, portento com a
vantagem de maior apoio com
relação aó incentivo. Isso terá
que ser olhado comcuidado pe-
lo Clube do Remo. Um empate
serve para a equipe paraense. A
responsabilidade maior de ven-
cer é do time local. Dentro des-
se panorama, a agremiação de
vencer é do time local. Dentro
desse panorama, agremiação
azulina de Belém tem que pen-
sar num sistema que equilibre
os lados defensivo e ofensivo. Té-
rá que movimentar seus jogado-
res num só bloco, lutando pela
posse da bola. No futebol mo-
demo foi abolido o jogador fixo
numa posição. Por exemplo,
contra o Paissandu o Clube do
Remo fixou o ponteiro Tiago pe-

Ia direita, explorando a veloci-
dade desse jogador. Deu certo
no primeiro tempo. Tiago foi
útil. Mas na segunda etapa o
Paissandu acertou a marcação
sobre esse ponteiro, colocando
também Zé Augusto no meio de
campo, impedindo assim o lan-
çamento longo para Tiago. Ho-
je, no estádio Presidente Vargas
o Remo pode novamente expio-
rar Tiago, mas terá que exigir
que o ponteiro direito colabore
com a defesa, porque certamen-
te o Fortaleza vai se jogar sobre
a defesa paraense, tentando de-
cidir a partida desde os seus pri-
meiros minutos. Deverá ser um
jogo difícil para o Clube do Re-
mo, porque sabe que vencer em
Belém é uma árdua tarefa. Pa-
ra a equipe azulina de Belém do
Pará o empate seria um exce-
lente resultado. Mas, o Clube do
Remo deve pensar mais alto,
olhando o triunfo em primeiro
lugar. Quem joga só para empa-
tar sempre perde, porque dá
maiores chances para o time
adversário. Cearenses e paraen-
ses estão, também, lutando pa-
ra fugir do rebaixamento para
a terceira divisão no próximo
ano. È o lado mais importante
dos dois jogos Clube do Remo x
Fortaleza.
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Futebol é assim
Futebol é assim. Um dia de alegria, outro de tristeza. O Pais-

sandu há bem pouco caminhava livre na liderança do Grupo C
do Campeonato Brasileiro, divisão especial. De repente veio pa-
ra baixo, caindo no buraco da desclassificação. Hoje, melanco-
licamente estará se apresentando na cidade da Vigia. Mas não
pode parar.Tem que manter em movimento sua equipe titular
olhando a decisão do campeonato local. Nesse ponto, está com
vantagem sobre o Clube do Remo. Basta ganhar o segundo tur-
no para ser campeão de 89. Já para o Leão Azul a caminhada
é muito mais longa.

Ademir Patrício Descidas vão
meiocampista continuar

Os clubes que iniciam hoje
a disputa da segunda etapa do
Campeonato Brasileiro da divi-
são especial (2a divisão) prosse-
guem a luta para permanecer
nessa divisão, ou subir para in-
tegrar o grupo dos grandes. Os
perdedores, caem automática-
mente para o terceiro grupo no
próximo ano. A partir de hoje os
jogos são eliminatórios. Cada
clube disputa duas partidas. O
vencedor entra na próxima eta-
pa, enquanto o perdedor desce
para a terceira divisão. O cam-
peão e o vice da divisão especial
sobem para a primeira divisão
no ano vindouro.

O time do Clube do Remo
vai ter que conhecer o gramado
do velho estádio Presidente Var-
gas, em Fortaleza, hoje de ma-
nhã. Os azulinos tinham
programado um treino para on-
tem à tarde, nessa praça de es-
portes, mas isso não foi possível
porque o avião que conduz a de-
legação remista atrasou. Sabem
quem é um dos destaques do ti-
me do Fortaleza: Ademir Pa tri-
cio, que não aprovou no Clube do
Remo no início do ano. Só que no
time cearense Ademir Patrício
trabalha no meio do campo.
Mas conhece o time do Leão
Azul Paraense.

a 

No futebol da Tuna Luso
Brasileira, o trabalho ago-
ra é em cima do elenco ju-

niores, campeão de 8!). Alguns
jogadores dessa categoria já es-
tão integrados no time titular,
com destaque para o centroa-
vante Cláudio. Para 90, outros
juniores deverão ser aproveita-
dos. Medida das mais acerta-
das. Em 88 a Tuna gastou muito
dinheiro trazendo jogadores de
fora, quase sem aproveitar ne-
nhum. A política de reforço ex-
terno tem que ser planificada
com cuidado, caso contrário vi-
rão pernas de pau em vez de
craques.

Em eleição tranqüila em
todos os sentidos, a qual foi
realizada nesta última

Jr., Janiído Campos, José Feio,
Jorge Abrahão, Jorge Ferreira,
Luiz Cláudio Cunha, Luiz Teixei-
ra, Manoel Martins, Oscar Pa-
raense, Osvaldo Corrêa, Paulo
Guilherme Mendes, Roberto Tá-
lio Macedo e Ronaldo Pena.

Também foi reeleita a me-
sa diretora, presidida por Orlan-
do Cunha; 1» secretário,
Eduardo Puga; 2» secretário,
Oscar Paraense.

terça-feira, 30, na sede do clube,
foi empossado o novo Conselho
Deliberativo do Pi.iheirense de
Icoaraci, o famoso "General da
Vila". A chapa "Armando Tava-
res" foi eleita com tranqüilida-
de e por unanimidade, pondo
fim às desavenças que estavam
ocorrendo na coletividade do"General da Vila".

Os novos membros do Con-
selho Deliberativo do Pinheiren-
se, cujo mandato será de 89 a 92,
são estes: Armando Tavares,
Alberto Macedo, Décio Bandei-
ra, Euclides Queiroz, Eduardo
Puga, Ivan Nascimento, Jacyn-
tho Campina, Joaquim Ribeiro

Estamos seguros na infor-
mação de que o desportis-
ta Jacyntho Campina,

atualmente dirigindo o departa-
mento salonista da Tuna, sairá
candidato à presidência da Fe-
deração de Futebol de Salão do
Pará (Fefuspa). Jacyntho, no-
me de bastante conceito no sa-
lonismo paraense, tem como
base para se lançar candidato o
apoio da CATA, leia-se Waldemi-
ro Gomes, Antônio (Tuneco) Go-
mes e também de Astrogildo
Piedade.

Existe ainda os apoios do
Remo, AABB, Imperial, COPM
à candidatura de Jacyntho
Campina. Nesta semana, o des-
portista deverá formalizar sua
candidatura, tornando assim
oficialmente sua pretensão de
concorrer ao pleito, juntamente
com Celso .lovino, Gilson Panto-
ja e possivelmente do ex-
vereador, Alonso Guimarães.

Maradona faz seu casamento
em clima de "mil e uma noites"

Buenos Aires (AFP) - Um ca-
samento no estilo das "mil e uma Jnoites' terá o astro número 1 do fu- §-
tebol mundial, Diego Maradona,<
na próxima terça-feira em Buenos
Aires, ao se ligar definitivamente
à noiva de toda sua vida, Cláudia
Villafane.

Mais de 1.200 convidados, entre
eles o presidente Carlos Menem e
sua esposa Zulema Yoma, estarão
presentes a uma fenomenal festa
que se realizará no lendário giná-
sio fechado Luna Park, depois das
respectivas cerimônias civil e re-
ligiosa.

Maradona fretou um Jumbo
da Aerolineas Argentinas para tra-
zer da Europa 250 convidados es-
peciais, incluindo a equipe
completa do Nápoli, seus compa-
nheiros da seleção argentina que' atuam no velho continente e alguns
magnatas do futebol, encabeçados
pelo dono do Milan e czar da tele-
visão, Sílvio Berlusconi.

No vôo charter, também viaja-
rão alguns populares artistas ita-
lianos, entre eles Lúcio Dalla e
Pepino Di Capri, que animarão
parte do 'show' na festa, juntamen-
te com figuras do mundo artístico
argentino, lideradas por Valéria
Lynch, de grande sucesso na Amé-
rica Latina.

Os convites para o casamento
foram impressos na Itália e a par-
ticipação é feita pelas duas filhas
de Maradona e Cláudia, Dalma
Nerea e Gianina Dinorah.

As instalações do ginásio fe-
chado, cenário de grandes aconte-
cimentos esportivos, serão
especialmente recondicionadas
para a festa, que se prolongará até
a madrugada da quarta-feira, se-
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Maradona com Cláudia (à esq.): casamento em clima de "mil e uma noites".

gundo informou seu proprietário, o
empresário Juan Carlos Lectourè.

Os convidados serão distribuí-
dos em 120 mesas, que ocuparão
uma superfície aproximada de 30
por 40 metros, enquanto os noivos
ficarão na parte elevada, para que
possam ser observados por todos
os presentes. Um sistema de tele-
visão em circuito fechado permiti-
rá aos convidados inteirar-se dos
menores detalhes registrados nos
diversos lugares do Luna Park.

Uma gigantesca cozinha será
montada no interior do ginásio, pa-
ra preparar o cardápio da festa, a
cargo de uma especialista em gas-

tronomia, que organiza habitual-
mente recepções em embaixadas
e empresas.

Os repórteres e fotógrafos não
poderão entrar no ginásio, ficando
encarregado da cobertura um
'pool' contratado especialmente
para isso e que distribuirá mate-
rial aos meios de comunicação.

Antes, o casal Maradona ofere-
cera um coquetel à imprensa espe-
cializada, mas mesmo nesse co-
quetel não serão permitidas cama-
ras fotográficas e de televisão, nem
gravadores.

Para ir à igreja, situada a pou-
cas quadras do Luna Park, os noi-

vos utilizarão um velho Rolls
Royce, de duas toneladas e meia de
peso, que na Segunda Guerra Mun-
dial foi confiscado por Joseph
Goebbels, o ministro nazista de
Propaganda.

Por enquanto, os Maradona
adiarão sua lua-de-mel devido aos
compromissos do jogador com o
Nápoli, mas a noite nupcial será
em uma suite de um dos mais lu-
xuosos hotéis de Buenos Aires.

Cláudia Villafane usará um
vestido de noiva que custou mais
de oito mil dólares (cerca de NCz$
100 mil), desenhado pela figurinis-
ta Elsa Serrano.

Supercopa: radiografia do futebol b

Buenos Aires (UPI) — A Su-
percopa demonstrou, sete meses
antes do início do Mundial de Fu-
tebol da Itália, a superioridade de
Argentina e Brasil sobre o resto do
continente.

As quatro equipes que chega-
ram às semifinais: Independiente,
Boca Juniors e Argentinos Juniors,
da Argentina e Grêmio de Porto
Alegre, Brasil, são uma primeira
confirmação dessa superioridade.

A Argentina é o atual campeão
mundial de seleções e o Brasil o
campeão sul-americano. É a se-
gunda confirmação.

E como se tudo isso fosse pou-
co, o Racing é o atual campeão da
Supercopa.

Que" o Nacional de Medellín,
Colômbia, tenha ganhado a Copa
Libertadores da América 1989, in-
troduz apenas uma pequena va-
riante para a análise do futebol
deste país no momento atual.

Tomando em consideração que
tanto Argentina como Brasil têm
triunfado no futebol europeu pelo
menos 10 jogadores de primeira li-
nha mundial (basta lembra Diego
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Grêmio: o Brasil na Supercopa.

Maradona, Cláudio Caniggia, Ale-
mão e Romário) se entende o po-
tencial que podem somar ao
futebol jogado no continente.

Longe, bem longe, chega o fu-
tebol colombiano. Depois de invés-
tir milhões de dólares provenientes
de capitais privados que muitos

CONCURSO RECEITA FEDERAL
Se você é estudioso e tem garra, ain-

da há tempo para estudar e conseguir
uma vaga na Receita. O Curso Dias, com
uma equipe especializada em concursos,
estará iniciando 2 turmas (10:00 às 12:00
e 16:00 às 18:00) Novas. Início nesta
terça-feira, dia 7/11. Vagas limitadas.

Curso Dias: Av. Gov. José Malcher,
1263, entre Generalissimo e 14 de
Marco.

Fone: 224-6537

R. FEDERAL (T.T.N.)
NOVAS TURMAS: Manhã, tarde e noite.

Mat = NCzS 100,00. Mens. = NCzS 100,00.
início: 06/11/89.- 
REDAÇÃO e C.GE RAIS. Manhã, tarde e noi-

te e fins de semana.
Início: 13/11/89.
CURSO CERES, Pe. Eutiquio, 1184, c/Veiga

Cabral, próx. à Mesbla.
Obs: Aulas de reforço para Io e 2o graus.

COMPRE
PELOS

M 2220404
FONES

222-0796
OFERTAS DA SEMANA  [

8ECADORA ARNO CENTRIFUGA 799,00
LAVADORA WE8TINQH0U8E 3.760,00

1.690,00
2.960,001

REFRIGERADOR WE8TINQHOUSEbíp_.4.790,00'

REFRIGERADOR CLÍMAX 24008L

TV EM CORE8 8ANYO 14" UHF__

TV em Cores Phileo 14'__
TV em Cores Phileo 16'1_
TV em Cores Philips 14'___

_De_ 4.705
.4.692
4.705

TV em Cores Philips 16'^ 4.985
TV Cores Sanyo 14" CRemoto 5.120
TV Cores Sanyo 20" VHF .4.840
TV Cores Sanyo 20" UHF______4.990
TV Cores Sanyo 20" C Remoto 5.870
Freezer Hor. Prosdócimo 250I 4.410
Freezer Hor. Prosdócimo 550I 6.620
Freezer Horizontal Esmaltec;316L._4.705
Refrigerador Clímax 3000_J 2 750
TV Philips P/B. 171! !____2 305
TV Phileo P/B. 12" _2.070
TV Phileo P/B. 1711 2.470
Rádio Gravador Sanyo Mono 940
Rádio Gravador Sanyo Stéreó 1.455
Micro Sistem Sanyo 225K. -2.426
Conj. de Som Phileo 3x1 3.500
Conj. de Som Sanyo Duplo Deck .4.915
Conj. de Som Philips Duplo Deck 4.264

,00 Por 2
00 3
00 2.
00 3,
00 3
00 3
00 3
0Q 4
00 2
00 4
00 3
00 1
00 .1
00 .1
00 1
00
00
00 1
00_ 1
00 3,
00 2

950,00
200,00 í
900,00
200,00
,500,00
.400,00
.600,00
.200,00
.900,00
.500,00
.200,00
.850,00
.600,00
.390,00
600,00
640,00
990,00
.650,00
.990,00
1.300,00 1
900,00

CENTRO CULTURAL BRASIL
ESTADOS UNIDOS
MICHIGAN

EXAM
Inscrições para o teste preliminar de 06

a 16 de novembro. Valor: NCzS 100,00.
Teste preliminar: 17 de Novembro - 18

horas.
Resultados: 20 de Novembro.
Maiores informações Tv. Padre Eutiquio,

1309 - Fone: 223-9455.

A PRAZO EM 3 PAGAMENT08

mrcaíitil MANOEL BARATA.307

ABRAMAN PROMOVE
1° CURSO PARAENSE DE GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO

A ABRAMAN, Associação Brasileira de Manuten-

ção, Diretoria Regional I e ó IDEPAR, Instituto de De-
senvolvimento Empresarial do Pará e com apoio da
CELPA e ALBRÁS, promovem o Io Curso Paraense de
Gerência de Manutenção em Belém, no período de
27/11 a 01/12/89, para Engenheiros e terceiros que
atuam ou se interessam pelo.assunto manutenção.

Esse evento, o último da programação do ano cor-
rente, abordará os assuntos de Gerenciamento de Equi-

pamentos e Serviços, Orçamento e Custos. Tributação,
Segurança Industrial, Meio Ambiente, Informática na
Manutenção, Programação e Controle, Noções de
"TQC", e Recursos Humanos e contará com instruto-
res locais e de outros Estados.

TAXA:
SÓCIO - 180 BTN.
NÃO SÓCIO - 250 BTN.
INFORMAÇÕES:
TEL: 754-1372 - LOUDEAN.
TEL: 222-4585 - REGINA.
VAGAS LIMITADAS.

atribuem ao tráfico de drogas, con-
siguiram contratar bons jogadores
da Argentina, Uruguai e Brasil, pa-
ra buscar um perfil de jogo nacio-
nal próprio.

Uruguai e Paraguai seguem
encerrados em seus velhos proble-
mas, de países pobres, com pouca
população, incapaz de prover os
meios econômicos para que seus

,Y astros façam suas carreiras fute-'Dolísticas dentro do país. "
Observando o jogo de equipes

ou seleções uruguaias dos últimos
anos, fechados em um ultraconser-
vadorismo defensivo, se pode che-
gar a entender o fechamento
mental psicológico do futebol des-
se país, por mais que apareçam jo-
gadores que procuram demonstrar
que outro caminho é possível.

Em outro nível, muito atrás,
Equador, Peru, Chile, Bolívia e Ve-
nezuela, só justificam suas condi-
ções de sul-americanos, cada vez
que suas equipes aparecem sortea-
dos para um torneio continental e
suas esperanças se limitam a ga-
nhar alguma vez das potências do
Atlântico na sua chave.

Campeonato Inglês
na 12 a rodada

Londres (AFP),—Resultados,;
do Campeonato dé Futebol íngiés :
em sua 12» rodada.

Arsenal 4x3 Norwich City; >
Charlton 2x0 Manchester United;
Chelsea 4x0 Millwall; Liverpool;
Oxl Coventry City; Luton Tbwn 1 ,
x 0 Derby County; Manchester:
City 3x0 Crystal Palace; Notting-'
ham Forest 0x1 Sheffield Wednes-
day; Southampton lxl Tottenham
Hotspur; Wimbledon 0x0 Queen's -
Park Rangers. ' !

A partida Aston Villa x Ever-
ton será jogada neste domingo.

Classificação — 1. Chelsea, 22
pontos; 2. Liverpool, 21 pontos; 3.
Arsenal, 21 pontos; 4. Everton, 20
pontos; 5. Southampton, 19 pontos;
6. Norwich, 18 pontos; 7. Aston Vil- j
Ia, 18pontos; 8. Ibttenham, 18pon-
tos; 9. Coventry, 17 pontos; 10.
Nottingham Forest, 16 pontos; 11.
Luton, 16 pontos; 12. Millwall, 15
pontos; 13. Manchester United, 14
pontos; 14. Manchester City, 14
pontos; 15. Crystal Palace, 14 pon-
tos; 16. Charlton, 13 pontos; 17.
Derby County, 12 pontos; 18. Wim-
bledon, 12 pontos; 19. Queen's Park
Rangers, 11 pontos; 20. Sheffield
Wednesday, 9 pontos.
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Jogos de hoje
Campeonato Brasileiro

Flamengo , Vasco
São Paulo Palmeiras
P. Desportos x Inter Limeira
Santos Inter/RS
Atlético/MG Fluminense
Náutico Grêmio

Torneio de Decesso
Vitória Bahia
Sport Atlético/PR

Divisão Especial
Ceilândia x Rio Branco/Acre
Fortaleza Remo
Treze x Santa Cruz/PE
Americano Catuense
São José x Botafogo/SP.
Catanduvense x
União São João x

Bragantino'
Juventus
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Carlinhos promete um time vibrante diante do Fortaleza

o vai jogar pela vitóriaivem
Embora o time tenha a vanta-

gem de decidir a classificação em
casa, na próxima quarta-feira à
noite, no Mangueirão, os jogadores
do Clube do Remo e o técnico Carli-
nhos acreditam que a melhor defe-
sa é o ataque. Por isso mesmo, a
equipe do Clube do Remo deverá
partir em busca da vitória, contra
o Fortaleza, hoje à tarde, às 17 ho-
ras (16 horas de Belém), no estádio
"Presidente Vargas", pelo grupo
IV da segunda fase do Campeonato
Brasileiro da Divisão Especial. A
opção de jogar buscando o gol não
significa, segundo o treinador Car-
linhos, que o Remo vá se descuidar
da marcação do adversário.

Como de praxe, o treinador re-
mista não confirmou o time que en-
tra jogando, mas provavelmente
será o mesmo que se classificou
com o empate de 1 a 1 contra o
Paissandu, ou seja: Wagner; Pau-
lo Verdan, Chico Monte Alegre,
Luís Otávio e Pedrinho; Edgar, Be-
beto e Jorginho Macapá; Tiago,
Edimilson e Rildon. Para o banco
de reservas foram relacionados os
jogadores Altemir para o gol, To-
nho para a zaga, Paulo de Tarso
para o meio-campo e Roberto Ta-
diello e Gledston para o ataque.

No entendimento dos jogado-
res do Remo, o jogo contra o Forta-
leza pode ser comparado à partida
com o Paissandu, pois o adversário
jogará buscando vitória, já que de-
cidirá a classificação em Belém.
Eles acreditam também que o Re-
mo poderá tirar proveito da equipe
cearense e jogar sob o incentivo de
sua torcida, que deverá empurra-
Ia para o ataque.

Opiniões — Para o goleiro
Wagner, a tranqüilidade será fun-
damental para o Remo obter um
resultado positivo no jogo de hoje,

pois, no seu entendimento, a equipe
está bem física, técnica e tática-
mente. Já o quarto-zagueiro Luís
Otávio, acha que o fato da equipe
remista enfrentar o Fortaleza no"Presidente Vargas", um estádio
de dimensões semelhantes ao Bae-
não, pode não ser bom para o Re-
mo, pois a torcida fica em cima,
pressionando. Edgar compartilha
da mesma opinião, mas lembra
que jogar num gramado de medi-
das mínimas favorecerá o sistema
de marcação do time, pois o empa-
te, segundo ele, é um bom
resultado.

O centroavante Edimilson é
mais destemido e diz que não faz
diferença jogar em campo de me-
nores ou maiores dimensões. Que a
torcida do Fortaleza irá em peso ao
estádio incentivar seu time, o
meiocampista Jorginho Macapá —
que jogou no futebol cearense, no
Joazeiro, em 1986 — não tem a me-
nor dúvida, mas ele descarta total-
mente a possibilidade de agressões
por parte do povo cearense, que
classificou de "educado".

Torcida — Os jogadores do Clu-
be do Remo deverão contar, em
Fortaleza, com o calor da torcida
azulina — que liderou as arrecada-
ções na primeira fase da Divisão .§
Especial, proporcionando as qua- _•
tro melhores rendas. Ainda que em
um contingente reduzido, a torcida
azulina promete fazer ressoar, no"Presidente Vargas", o seu grito
de guerra — "Remoooooo, Re-
moooooooo" — dos fanáticos inte-
grantes das torcidas organizadas
Remoçada e Trovão Azul, que, jun-
tamente com outros torcedores, lo-
taram três ônibus e viajaram até
Fortaleza, para incentivar o repre-
sentante do Pará na segunda fase
da Divisão Especial.

Carlinhos: opção pelo ataque.. . na estréia do time do Remo

Tiago, arma dos remistas
Se o Fortaleza pretende tentar che-

gar ao gol adversário pelo lado direito
de seu ataque, através do habilidoso
ponta-direita Waldir, no jogo de hoje à Itarde, no estádio "Presidente Vargas", S
não poderá fazer o mesmo pelo lado es- <
querdo, sob pena de ter desagradáveis
surpresas, pela velocidade do ponta-direita Tiago, que, ao lado do eficiente
Paulo Verdan, ven se constituindo nu-
ma arma quase sempre mortal para asdefesas que enfrenta.

Embora seja uma das principais
armas ofensivas do Remo — mesmo
não tendo mais a missão de só atacar,
pois no esquema do técnico Carlinhos
ele também compõe o meio-campo e
ajuda a defesa, o que também não dei-
xa de ser uma forma de atrair o marca-
dor para seu campo, para sair em velo-
cidade em direção à linha de fundo —, o
ponta Tiago é realista ao dizer que o
empate é um bom resultado para o Re-
mo. "Nós vamos decidir a classificação
em casa e não temos porque nos deses-
perar. Mas se eles derem sopa, nós va-
mos conferir", adverte Tiago.

O ponta Tiago — que "juntou a fo-
me à vontade de comer", ao se transfe-
rir para o Remo, pois sempre foi remis-
ta —, diz que está atravessando a me-
lhor fase de sua carreira profissional.
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Tiago: arma letal
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Edimilson: aposta na vitória Wagner, um dos destaques da equipe azulina

Divisão Especial tem sete partidas
Rio (Sport Press) — A Divi-

são Especial do Campeonato
Brasileiro tem sete jogos neste
domingo, que prometem agra-
dai*, Em três deles estarão en-
volvidos clubes paulistas, que se
enfrentarão. A primeira rodada
da segunda fase ainda terá jogos
dos grupos 13 e 14, que serão
marcados pela CBF, em função
das situações de Joinville,
Operário-PR e Londrina, todas
indefinidas. São as seguintes as
partidas deste domingo.

Catanduvense x Bragantino
— Os dois clubes paulistas esti-
veram bem na primeira fase, es-
pecialmente o Bragantino, que
continua invicto na Divisão Es-
pecial. No grupo J, totalizou 18
pontos ganhos e terminou em
primeiro lugar. Catanduvense
ficou na segunda colocação do
grupo I, com 14 pontos. O jogo

está marcado para as 16 horas
no estádio "Sílvio Sales", emCatanduva, pelo grupo 10. A ar-bitragem será de Silas Santana
(SP).

São José x Botafogo-SP —
Às 16 horas, no estádio Martins
Pereira, em São José dos Cam-
pos, se enfrentarão mais dois
clubes paulistas: São José e
Botafogo-SP, pelo grupo 9. Na
primeira fase, o São José foi
vice-líder do grupo J, com 10
pontos ganhos, enquanto o
Botofogo-SP acabou em primei-ro lugar no grupo I, com 15 pon-tos. Ilton José da Costa (SP) se-
rá o árbitro.

União S. João x Juventus —
Será mais uma boa partida en-
tre clubes paulistas, marcada
para as 16 horas no estádio"Hermínio Ometto", em Ara-

ras, pelo grupo 12. O União São
João classificou-se em segundo
lugar do grupo L, na primeirafase, com 11 pontos ganhos. O
Juventus ainda invicto.terminou
na liderança do grupo M, com 14
pontos. O árbitro escalado é Joa-
quim Carlos Caetano (SP)

Americano x Catuense — No
estádio "Godofredo Cruz", em
Campos, às 16 horas, o America-
no só admite ganhar da Catuen-
se, pois terá que disputar a se-
gunda partida em Alagoinhas.
Na primeira fase, o Americano
acabou em segundo lugar no
grupo H, com 13 pontos ganhos.
No grupo G, a Catuense ficou na
liderança, com 14 pontos. O jogoserá dirigido por Alvimar Gas-
par dos Reis (MG) e pertence ao
grupo 7.

Fortaleza x Remo — Neste

clássico do Norte/Nordeste não
há favorito. Fortaleza e Remo se
enfrentarão no estádio "Presi-
dente Vargas", em Fortaleza,
às 17 horas, pelo grupo 4. Na eta-
pa anterior, o Fortaleza
classificou-se em primeiro lugar
no grupo D, com 13 pontos ga-nhos. O Remo, no grupo C, foi o
segundo colocado, mas totalizou
14 pontos. José Araújo de Olivei-
ra (PE) será o árbitro.

Treze x Santa Cruz — O jogo
está programado para as 17 ho-
ras, no estádio Amigão, em
Campina Grande, pelo grupo 6.
O Treze foi o segundo colocado
do grupo E, com 12 pontos ga-
nhos, na primeira fase. O Santa
Cruz acabou na liderança do
grupo F, com 16 pontos ganhos.
A partida será dirigida por Wíl-
son da Conceição Araújo (RN).

Paissandu realiza amistoso na Vigia
Em meio a sucessivas crises

após o rebaixamento do time para
a Terceira Divisão do futebol brasi-
leiro, a equipe do Paissandu joga
amistosamente hoje à tarde, na ci-
dade da Vigia, contra a seleção lo-
cal. Os problemas maiores do time
estão fora de campo: a diretoria
não pagou o prêmio pelo empate
em 1 a 1 com o Remo, embora ti-
vesse assumido esse compromisso
com os jogadores desde o início dos
jogos da Divisão Especial; o edital
de leilão de parte do estádio "Leô-
nidas Castro", publicado pela Jus-
tiça Federal no último dia 28, em O
Liberal, levou o conselheiro Antô-
nio Couceiro — a maior liderança
do clube — a romper com o presi-
dente Arthur Tourinho; e o presi-
dente do Conselho Deliberativo,
Antônio Carlos Nunes abandonou o
futebol bicolor.

O time bicolor — que será
orientado por Edinaldo Biá, pois o
técnico Givanildo Oliveira está em
Recife e só retorna na próxima
terça-feira —, realizou um treino
recreativo, ontem pela manhã, na
Curuzu, onde Edinaldo Biá confir-
mou o time que entra jogando: Sa-
muel; Aldo, Nad, Eduardo e Rena-
to; Zé Augusto, Mazinho e Rogeri-
nho; Izael, Dadinho e Miguelzinho.
Em caso de vitória, os jogadores
receberão NCz$ 200,00 de prêmio. A
delegação bicolor viajará em ôni-
bus especial, que sairá às 13 horas
de hoje, retornando logo após o
jogo.

Embora os jogadores estejam
desmotivados, o meiocampista
Mazinho acredita que os amisto-
sos, a começar da partida de hoje à
tarde, na Vigia, serão fundamen-
tais nara o Paissandu manter o en-

trosamento, visando a decisão do
segundo turno do Campeonato Es-
tadual, contra o Clube do Remo,
em data ainda indefinida, pois a
equipe remista ainda está dispu-
tando a segunda fase da Divisão
Especial e tem boas chances de
passar à terceira fase, para a qual
se classificarão 16 clubes.

Leilão — Só amanhã pela ma-
nhã, segundo o superintendente do
IAPAS, Brabc de Carvalho, é que o
Paissandu poderá chegar a um
acordo com a Previdência Social
para suspender o leilão de parte do
estádio "Leônidas Castro", marca-
do pela Justiça Federal para o pró-
ximo dia 16. Brabo de Carvalho ex-
plicou que o parcelamento < da dívida
è permitido legalmente. A dívida é
decorrente de encargos sociais e
foi ajuizada há mais de um ano.
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Nélio Pereira (à dir.): investindo nos juniores

res, a prioridade na Tuna

Com o clube em crise, o time do Paissandu joga na Vigia, neste domingo.

Com a total desmotivação da
equipe profissional — que não
tem previsão de quando voltará a
jogar, pois foi eliminada do Cam-
peonato Brasileiro da Divisão Es-
pecial e a excursão prevista para
o baixo Amazonas ainda não foi
confirmada —, as atenções na Tu-
na Luso Brasileira estão voltadas
para o time de juniores, campeão
paraense deste ano. Além da já
confirmada participação na Taça
São Paulo de Futebol Júnior —
promovida pela Secretaria de
Desporto da Prefeitura de São
Paulo, que será realizada em ja-
neiro próximo e da qual partici-
parão grandes equipes do Brasil
e do exterior —, a equipe juniores
da Tuna foi convidada para dis-
putar o Campeonato Internado-
nal de Futebol Infanto Juvenil —
com limite de idade de até 18 anos—, que será disputado Europa e
nos Estados Unidos, no períodode abril a julho do próximo ano.

Segundo o técnico Nélio Pe-
reira — que é treinador dos times

profissional e juniores da Tuna—, o convite da Comissão Organi-
zadora do Campeonato Interna-
cional Infanto Juvenil, com sede
nos Estados Unidos, chegou a
surpreender, pelo fato da Tuna
ser um clube do Norte do Brasil.
Ele acredita, no entanto, que a
Tuna foi lembrada pelo fato do
Conselho Nacional de Desportos
conhecer seu trabalho, pois diri-
giu a Seleção Paraense de Fute-
Boi que disputou três vezes os Jo-
gos Estudantis Brasileiros
(JEBS) nos anos de 1987, 88 e 89.
O técnico tunante entende que a
participação da Tuna na competi-
ção será fundamental para sua
carreira como treinador, assim
como para os jogadores, que po-derão despontar
internacionalmente.

No período de 6 a 9 deste mês,
Nélio Pereira participará de um
curso de preparação física, técni-
ca e tática de futebol, na Escola
Sunerinr de Educação Física do

Pará (ESEFPa), juntamentecom o preparador físico tunante,
Rui Pacheco. Embora a progra-mação de treinamentos para a
Taça São Paulo de Futebol Júnior
ainda não esteja definida, sabe-se
que a partir de amanhã os treinos
do time de juniores da Tuna serão
intensificados.

Profissionais — Sem qual-
quer jogo previsto para os próxi-mos dias, os jogadores da equipe
profissional da Tuna se apresen-
lam na próxima terça-feira, ao
técnico Nélio Pereira, no estádio"Francisco Vasques", onde reini-
ciarão os treinamentos. O meia
Dema e o centrovante Ageu conti-
nuam sem contrato, e não têm
qualquer perspectiva para o
acerto com o clube. Para o cen-
troavante Cláudio José, "é la-
mentável que o time profissional
perca o ritmo por falta de jogos.O entusiasmo agora é para a Ta-
ça São Paulo", afirmou o jogadorda Tuna.
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Cláudio de La Rocque Leal.

Vincent 

Van Gogh jamais deixou de desper-
tar interesse, quer por sua arte, quer porsua vida repleta de melancolia e discussões
profundas sobre o próprio "eu". O último li-vro de Moacyr Scliar discute, no conto que dá nomesao livro, "A Orelha de Van Gogh", um fato muito im-

portante na vida deste pintor; o episódio da auto-mutilação. Discute-o através da dúvida quanto a ore-lha cortada; afinal foi a direita ou a esquerda? A dú-vida pode ser reforçada quando questionamos se o
retrato pintado após o episódio, "Auto-retrato com
Orelha Cortada", foi realizado baseado no reflexo deum espelho. A discussão, no livro de Moacyr, se dáno campo da ficção e desta, sai um escritor francês,
dos melhores que a França já possuiu, Georges Ba-taille, que é o autor de um curioso ensaio, chamado"A Mutilação Sacrificatória e a Orelha Cortada deVincent Van Gogh".

Por coincidência está para ser lançado, no Bra-sil, um livro de ensaios do escritor francês, "A Lite-ratura e o Mal", onde trata da obra de Emily BronteBaudelaire e Willian Blake, entre outros. Em um des-
ses ensaios (Michelet), Bataille discorre sobre a im-
portância e a função libertadora do sacrifício. Em
primeira instância diríamos que o sacrifício liberta,
principalmente, por ser uma atitude purificadora.'Bataille traça um paralelo entre a orelha corta-da de Vincent Van Gogh, com outras atitudes muti-latórias, como a do pintor Gantón F... que em 1923,em pleno passeio público, em França, após ter fixa-

. do o sol por longos minutos, disse ter recebido, do as-tro, a ordem imperativa de extirpar um dos dedos da
própria mão. E o fez, sem mais pensar, utilizando osdentes. Ainda que Gastón, um pintor desconhecido,
possivelmente tivesse conhecimento da atitude dèVan Gogh, o ponto importante, entre os dois episó-dios, está no fato de uma força exterior, eleita inde-
pendentemente de qualquer parte, intervir no
movimento dos dentes e da navalha.

Por que o sol na obra de Van Gogh? Em uma desuas cartas ao irmão Theo, correspondência profí-cua iniciada em 1873, o pintor utiliza uma frase quemostra-se importante para a compreensão de suaobra, "O Sol em toda a sua glória". E incrível perce-bermos a importância, gradativa, que o astro ganhana evolução da pintura do gênio holandês.
As diversas fases que aparecem na extensão desua obra, são, na realidade, um caminho para che-

gar à grande compreensão da cor, atingida pelo ar-tista, e a perpetuação do sol, chegando mesmo atransformar o sentido de uma obra de Millet, "O Se-meador", ao criar a sua reprodução do referido qua-dro. Millet, pintor mais conhecido por temáticassociais e de uma forte concepção religiosa, é virado
pelo gênio de Vincent, em uma expressão da própriacor. Um sol imenso, quase dormindo, serve de fun-
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Gogh

do, na tela, para o homem que semeia.
O sol em toda a sua glória, vem em crescendo

na vida e obra de Vincent Van Gogh. Paulatinamen-
te a cor perfura os traços e cores sombrias, repre-
sentados por pinceladas uniformes e pastosas, e o solcomeça a brilhar, ora queimando, ora solitário e tris-
te, mas sempre o sol. Esta obsessão aparece desde
a fase de Paris (iniciada em 1886); no entanto, toda
a pungência do astro, se dá somente a partir de 1889,
durante a estada do pintor no asilo de alienados de
Saint-Rémy, portanto, após a mutilação que se deuem outubro de 1888. É importante notar que, após ter
deixado Saint-Rémy, em julho de 90 (passou exatos
7 meses no asilo), o sol glorioso desaparece quase que
por completo das telas. As pinturas podem ser inter-
pretadas, então, como também no prório período deAries e de Saint-Rémy, como expressão da pessoa,ou, se preferirem da enfermidade do pintor.Na fase de Paris, assim como na de Aries, já odissemos, o sol não aparece em sua glória. Há dois
quadros que ilustram bem este período, o primeiroé o já citado "O Semeador" e o outro é o "Pôr de sol Vambos pintados em 1888, o mesmo ano da mutilação.
No período de Paris, Van Gogh cria uma tela de gi-rassóis. A flor acabou por tornar-se sinônimo da sua
pintura. "Por todo um dia segue o sol no firmamen-
to, virando-se no jardim de acordo com á caminhai
da deste".

A maioria das telas sobre a flor foi pintada no
período de Aries, posterior ao de Paris. E como se
o pintor buscasse o sol, por todo o tempo, vírando-se
na direção que o soberano assume, para depois fazê-lo explodir em glórias através de pinceladas mais li-vres, ritmicas; traços luminosos que buscam um
ponto no horizonte, imperceptível a olhos desatentos.

A liberdade, já sentida em Aries, é resultado docontato do pintor com Paris e os impressionistas, es-cola que Van Gogh demorou a abraçar. Nesta fase aluminosidade adquirida com o contato com Monet e

a fugacidade das pinceladas de Signac são eviden-
tes. O fogo que o pintor, há muito, havia afirmado, em
carta ao irmão, existir em seu interior estava mais
vivo. "Sinto em mim um fogo que não posso deixar
extinguir que, ao contrário, devo atiçar, ainda que não
saiba a que espécie de saída isso vai me conduzir".

A única saída era a luz. Desde os primeiros es-
boços, feitos em Bruxelas, no ano de 1879, até o últi-
mo quadro, "Os Corvos", Van Gogh buscou a luz. A
encontrou e atrabalhou, deixando como legado, em
seus trabalhos, uma inacreditável concepção de luz
e cor. Ainda que a luz seja determinante em seu tra-
balho e a convivência com os impressionistas, o te-
nha marcado, não podemos limitar sua obra a esta
escola. Paula Modershon-Becker, considerada a pre-cursora do Éxpressionismo, afirmou ter sido influen-
ciada, principalmente, por dois pintores, Gauguin e
Van Gogh. O éxpressionismo, resposta da Alemanha,
ao movimento francês, teve por bússola, as estrelas
das telas do pintor holandês.

OJ'Noite Estrelada", de 1888, é um exemplo do
ritmo e do caminho das estrelas de Van Gogh. E as
estrelas têm importância na obra; mas o que são es-
trelas, se não sóis que brilham à noite?

A relação entre Vincent e Paul Gauguin sempre
foi tumultuada. Gauguin por vezes, conscientemen-
te, irritava o amigo que acabava por cair em crises
de melancolia profunda. As crises foram registradas
por toda a sua vida. E as frustrações que enfrentou,
ao tentar encontrar um caminho que fosse seu, agra-
varam o quadro. De funcionário de uma galeria de
arte, a pastor, o pintor buscava incansavelmente <•
próprio eu, até encontrar o desenho, a pintura e o seu
meio de expressão por excelência. As desilusões amo-
rosas fizeram-no ajudar uma prostituta que estava
grávida, Sien, em 1882. Com ela vive até que ela o
abandona. A morte do pai em 85 é outro marco de
sua vida. Quando por fim a amizade com Gauguin

é rompida, em 1881, conheceram-se em 86, Van Gogh,
corta a orelha e a envia para uma prostituta. Por
que? Por que lembrou de Sien? É mais provável queo tenha remetido à uma mulher condenada pela so-
ciedade, exatamente porque o sacrifício está ligado,
inextrincavelmente, ao asco, ao nojo. A atitude que
purifica é executada com repulsa.

O sacrifício é a libertação e Bataille relaciona
inúmeros casos de alienados, ou pessoas em crises
de melancolia profunda, que se auto-mutilaram. Em
muitos dos casos abordados pelo escritor, o sol é o
mandante, é o determinante da atitude sacrificató-
ria. O imperador que, para libertar, exige a punição.Uma dádiva, paga,conturnacp.ecdar,,Indjgnos de re-
ceber, ou homens oferecem uma parte do próprio cor-
po ao Deus desconhecido. Talvez até jhesmo a
circuncissão, que os judeus adotam, seja revestida
do mesmo caráter, ou seja, o pagamento pelo rece-
bimento de uma dádiva, no caso, maior delas, a vi-
da, por isso o homem é circuncisado ao nascer. Não
o fazem, é certo pelo sol.

Gauguin em dezembro de 1888 fez um retrato do
amigo pintando uma tela de girassóis, talvez varia-
ção da tela de agosto do mesmo ano. A obsessão pe-Ia flor solar está ligada, afirma Bataille, ao tormento
mais exasperado, quando a predileção do pintor, de-
semboca na representação, em uma tela, de uma gi-rassol murcha e seca. Então, ele .as pintava viçosas
e, subitamente, retrata-as murchas, mortas. Seria o
término no ideal do próprio "eu". Bataille relaciona
ícaro com Van Gogh; o alado caçador de sol, iguala-
se ao pintor. A queda de ícaro é um sacrifício igual
à mutilação de Vincent Van Gogh.

A luz invadiu as telas do pintor que queria a luz
interior, "a luz que vem de dentro, quero que as co-
res apresentem emoção". O período de Aries, o mais
fecundo de todos, é a perfeita realização deste dese-
jo. As cores, verdadeiramente, estampam emoções.
A luz interior é perceptível na genialidade dos tra-
ços, na concepção do quadro, uma vez mais livre,
uma vez mais coifi o fogo ardendo. O espaço, princi-
palmente, questionado na Antuérpia, quando em 1885
descobre as gravuras japonesas, não pode mais ser
limitado. Nenhuma moldura pode limitar uma tela
de Van Gogh, sequer os limites de um museu o
podem.

Por vezes vale a pena ser vencido. O sol cega-nos.
O sol nas telas de Van Gogh. Rebeldes fogo e luz. O
sol determinando um sacrifício, importando na vi-
são que um homem tem do mundo, da vida e da mor-
te. A morte ditada pelo sol, o sacrifício que em o"Estrangeiro" de Camus é executado, foi ordem de
sol, que cegou, que fez suar um homem que acabou
matando, sucumbindo aos desejos do Astro-Rei. O re-
flexo do sol na água, O reflexo do sol na obra de Vin-"ent Van Gogh.cempre, estará, soberano no céu, o Sol.

-Van Gogh — cronologia..
1853,30 de março — Nascimen-

to de Vicent Van Gogh, no presbité-rio de Groot-Zundert, Holanda, onde
o pai era pastor.

1869 — Entra como caxeiro na
sucursal de Haia da casa Goupil, de
Paris, (quadros e objetos de arte)

1873 — Começo da correspon-
dência com seu irmão Theo, mais
novo quatro anos.

1873 — Parte para a sucursal de
Londres.

1875 — É enviado à sede, em
Paris.

1877 — Vocação religiosa. Re-
gressa à Holanda para preparar o
exame de admissão ao seminário de
teologia da Universidade de Amster-
dan. É obrigado a renunciar.

1879 — Chega a Bruxelas, paraestágio, antes de partir como missio-
nário para o Borinage. Começa aqui
a desenhar.

1880 — Vagabundagem ao longo
das estradas. Residência em Bruxe-
las, Amizade de Van Rappard.

1881, 12 de abril — Regressa a
Etten, a casa do pai, decidido a

consagrar-se inteiramente à sua
arte.

dezembro — Discórdia
com os pais. Vai instalar-se em
Haia. Recebido por seu primo, o pin-tor Mauve.

1882, janeiro — Recolhe na rua
uma prostituta grávida, Sien, de
quem faz sua companheira.

1883, dezembro — Após perma-nência em Drente, sua região natal,
volta ao présbitério familiar, em
Neunen. Pinta aldeias, cabanas,
camponeses trabalhando.

1884 — Breve idílio com sua pri-ma Margot que tenta suicidar-se.
novembro, — Instala-se na An-

tuérpia.
1885, março — Falece o pai do

pintor.
novembro — Instala-se na

Antuérpia.
1886, fevereiro — Chega a Paris.

Freqüenta durante 3 meses, o atelier
Cormon. É apresentado a Gauguin.

1888, fevereiro — Período em Ar-
les, o mais fecundo.

outubro — Chegada de
Gauguin a Aries. Desentendimento
perpétuo que determina a crise, du-
rante a qual Van Gogh corta a ore-
lha. direita.

1889, janeiro — Sai do Hospital
de Aries.

maio — Ingressa na casa
de saúde de Saint-Rémy.

Período de intensa
criação.

1890, maio — Instala-se em
Auvers-sur-Oise, na casa do dr.
Gachet.

27 de julho — Dispara um
tiro de revólver no peito29 de julho — Morre em
Auvers.

1891, janeiro — Seu irmão Theo,
morre na Holanda, vitimado por pa-ralisia geral.Fontes: Panorama das Artes
Plásticas Contemporâneas — Edito-
rial Estúdios Cor limitada.

Pinacoteca de los Gênios, fascí-
culo n° 8— Editorial Codex S.A.—
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Horóscopo
ARIES (de 21/03 a 20/04) Regente:

Marte.
Hoje a Lua traz boas vibrações para os

arianos, animação e boa disposição geral.
Simpatia, que facilita o relacionamento
com as pessoas ao redor. Os arianos em ge-
ral são muito francos e não pensam para
falar. Hoje estarão mais diplomáticos.

EEXJ
TOURO (de 21/04 a 20/05) Regente:

Vênus.
Muito romantismo e desejo de novida-

des e mudanças nos relacionamentos afe-
tivos. As relações estagnadas vão
incomodá-la profundamente, assim como
a pobreza de espírito e a mediocridade, e
você fará o possível para que aconteça ai-
go estimulante, nem que seja uma briga.

GÊMEOS (de 21/05 a 20/06) Regente:
Mercúrio.

Satisfação na vida familiar, apesar de
algumas discussões e bate-bocas normais.
Aproveite para resolver assuntos domésti-
cos, como onde vai ficar a televisão, por
exemplo, fazer uma arrumação nas suas
coisas, consertar o carro, etc. Trabalhe
com as mãos, pois fará bem à sua cabeça.
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CÂNCER (de 21/06 a 22/07) Regente:
Lua.

Com a Lua entrando na sua casa de
mistérios, você fica mais prudente, mas ou-
tro aspecto com Marte e a ajuda de Júpi-
ter, darão um colorido especial ao seu dia.
Possibilidade de romance e paixão, senti-
mentos em profusão, muita atividade e
grande vitalidade.
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LEÃO (de23/07 a 22/08) Regente: Sol.
A Lua está protegendo a vida senti-

mental dos leoninos, que poderá ser muito
agradável, com muito calor e carinho. O di-
vertimento e o lazer também estarão favo-
recidos, assim como a vida social. Sucesso
em frente e reuniões, muito charme e mag-
netismo.

VIRGEM ,(de. 23/08,a: 22/09) Regente;.
Mercúrio."Pendência para a introversão e econo-
mia de sentimentos. Melhor dizendo você
estará muito seletivo na distribuição de seu
afeto; somente pessoas muito especiais
vão ganhar a sua atenção hoje. Você não es-
tara se contentando com pouco; se não for
como você quer, não serve.
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LIBRA (de 23/09 a 22/10) Regente:
Vênus.

O estado emocional lende a interferir
hos demais setores, porém de uma manei-
ra construtiva, trazendo mais paixão e von-
tade de viver. O momento e de altos e
baixos, e convém acompanhar a maré sem
reclamar ou se lamentar. O astral geral é
positivo.
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ESCORPIÃO (de 23/10 a 21/11) Regen-
Plutão.
Plutão cercado de planetas poderá

.'dei.iá-.o um tanto nervoso, e às vezes atf;
[agressivo e violento com as palavras. Po-
Iderá ser rude e franco demais com as pes-
soas, causando resentimentos contra você.

;Os amigos, entretanto, estão aí mesmo pa-
.ra ajuda-lo e acalmar-se.

SAGITÁRIO (de 22/11 a 21/12) Regen-
.te: Júpiter.

Boa sorte e possibilidade de lucros nas
relações formais. Hoje é o dia adequado pa-
ra convidar o chefe para um churrasco, ou

, visitar a velha tia que mora distante. Po-
i rém, deve tomar cuidado com algum falso
amigo, pois há possibilidade de uma
traição.

CAPRICÓRNIO (de 22/12 a 20/01) Re-
gente: Saturno.

Tendência à impulsividade e precipi-
tação. A impaciência e o desejo de obter lo-
go o que deseja poderão fazer com que você
não espere o ponto maduro das coisas, que-
rendo colher tudo verde mesmo. Mas logo
ao encontrar os obstáculos, voltará a velha
paciência capricorniana.
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AQUÁRIO (de21/01 a 19/02) Regente:

Urano.
Vênus se aproxima do seu regente, lhe

dará uma agradável sensação de equilíbrio
e bem estar interior. As coisas na sua vi-

da parecerão se encaixar melhor, e você
vera tudo com mais clareza. A vida afeti-
va pode melhorar, e se estiver só, poderásurgir um novo amor.

PEIXES (de 20/02 a 20/03) Regente:
Netuno.

Muito entusiamo e bom humor, vonta-
de de ser feliz, curtir as boas coisas da vi-
da; disposição de conhecer pessoas, trocar
idéias e afeto. Sentirá confiança no futuro,
e é um bom momento para movimentar
seu círculo social, sempre com a coopera-
ção de outras pessoas.

Collor:
um governo
para pobres

e ricos
Num dos poucos momentos
em que pude conversar

com o sr. Fernando Collor,
que não pára em Brasília,
viajando o país de Norte
a Sul, disse-me que uma

de suas maiores preocupações
é a renda do trabalhador,

sobretudo dos homens
que fazem parte da economia

informal, porque
não são amparados.Fernando Collor já se

considera no segundo
turno. E tem razão:

ele está com o dobro dos
dois candidatos que

disputam o segundo lugar.Considera que a estrutura
econômica está em total

debacle e que vai ser
necessário um big choque,

com a participação de todas as
classes. Do pobre e do rico.Collor acredita, que
negociando a dívida externa

— ele pretende baixar o
pagamento de juros para apenas

dois por cento (e tem razão)
— poderá dar um choque

na economia e nas
finanças do país.Não pretende congelar os

preços, porque ficou
provado, no Plano Cruzado,
que isso não resolve. Mas

a cesta básica tem que ser
tabelada e congelada porque

há muita gente passando fome."Se for eleito,"
disse-me ele, "o 

governo
Collor não será de esquerda,

nem de direita. Mas um
centro social-progressista,

onde pobres e ricos
contribuirão". E frisou:"Eu abrirei tudo que for

necessário para o capital
estrangeiro. Sem capital não

se melhora a
vida dos pobres".

Ibrahim Sued
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Os melhores hotéis do mundo
Uma publicação internacional pu-

blicou recentemente uma lista dos me-
lhores dez hotéis do mundo, numa
pesquisa entre os executivos. O pri-
meiro lugar continuou com o Oriental
da Tailândia, onde já me hospedei. Es-
tão na lista também o Península de
Hong-Kong e o Bel-Air de Hollywood,
onde também já me hospedei e o Ritz
de Paris, idem.

Mas faltou um hotel brasileiro,
cujo serviço não perde para nenhum
daqueles hotéis. Estou falando do
Maksoud, em São Paulo, onde o sr.
Henry Maksoud criou um slogan:"Nunca diga não".

Recentemente, comprovei isso

mais uma vez. Cheguei até a mandar
passar um terno depois das oito da noi-
te e passaram... Coisa rara em hotéis...
O serviço dia e noite impecável.

Ao registrar este fato, devo dizer
que não me baseei apenas na minha
estada (podia ser só para o colunis-
ta...) nao. Pesquisei entre alguns exe-
cutivos que lá estiveram e
confirmaram... Também entre algu-
mas mulheres que lá se hospedaram.
Parabéns, Henry. Sinal Verde. Seu ho-
tel devia estar na lista.

Não esta porque somos um país
política e administrativamente desa-
creditado...

Psicanalista pra cachorro música clássica

Lady Di: Não respeitam a privacidade
Lambada estoura no "hit-parede"

Etiqueta:
como vestir
os garções

Etiqueta e outras formalidades: o costu-
me dos menus impressos data do século XVI.
Sempre em francês e, ocasionalmente, escri-
tos a máquina. São muitos usados em hotéis
e banquetes.

Nas residências não são vistos com mui-
ta freqüência hoje em dia.

Destinam-se a jantares de alta cerimô-
nia e são colocados em frente a cada lugar,
inclusive nos lugares dos hosts.

Quanto a7 garções servindo de casaca,
dois pontos: e coisa do passado. Atualmente
poucos hosts se utilizam dessa sofisticação.

Agora e mais comum a gente ver copei-
ros de smoking preto, ou de paletó branco,
com calça e gravata normal, ou borboleta.

Se você não tiver copeiro, não se aperte:
vista em preto, exatamente iguais, a copeira
e arrumadeira.

Completando o uniforme, um pequeno
avental branco bordado, ou com um detalhe
em renda, e, no mesmo material, gola, pu-
nhos e enfeite de cabeça.

Mas olho vivo, porque cavalo não desce
escada. Treine-as primeiro. Uniforme só não
adianta.

J

É verdade. Co-
mo tem agora psica-
nalista para
cachorro em NY, Los
Angeles e Tóquio,
tem também salão
de beleza.

Essa história de

Esicanalista 
parece

rincadeira mas não
é. Milhões de pes-soas que vivem sozi-
nhas têm seu cão
como companheiro
que só falta falar.
Quando a Gigi, por
exemplo, está nervo-
sa, coloco um disco
de música clássica e
ela se acalma...

O sr. Jair Coser
e o mais novo sócio
da Orquestra Filar-
mônica do Rio.

Maitres da noi-

te: Fará do bar do
Hippo: 63 anos, 43 de
profissão. Começou
no desaparecido
Sachas.

Desabafo do juizPaulo César Saio-
mão a um colega:"estou doido que ene-
gue dia 15. E muito
trabalho mesmo. É
muito requerimento
para ler".

Um disco de
lambada está estou-
rando nas paradas
nos States e em lp de
Korma.

O ator atleta Ar-
nold Schwarzeneg-
ger. um dos piores de
Hollywood, mas queestá entre os quemais faturam, vai
ser pai. Sua mulher,

a jornalista Maria
Shriver, espera bebê
por esses dias.

O sr. Oswaldo
Perrin Mendes Cal-
deira oferece hoje
um almoço no Un,
Deux, Trois a um
grupo de atores.

A princesa Lady
Di comentando: "É
difícil ser princesa.Sobretudo, não res-
peitam a privacida-de. Não se pode nem
visitar um amigo em
companhia de uma
amiga..."

Filosofia: um
olho do dono vale
mais que dez empre-
§ados. 

Domingo, dia
e pernas de fora.

Três minutos de lei-
tura selecionada.

As bonitas
mesas de Natal

Quem ganhou o prêmio de originalida-
de, na exposição de mesas de Natal encer-
rada ontem, foi a mesa ecológica
apresentada por Tânia Siqueira e Silvia
Coimbra. A toalha era de folhas e até as ar-
golas dos guardanapos eram de folhas desi-
dratadas.

O prêmio de mesa mais luxuosa coube
a Helena Brito e Cunha e sua filha Priscilla
Gouvêa. Sua mesa era composta com sua
louça de família, de cem anos de existência.

No vernissage, em Nova York, da sra.
Sandra Dardari, o embaixador Carlos Au-
gusto Santos Neves, o sr. Caio Alcântara Ma-
chado e o casal Augusto e Betty Valente.

O sr. Camilo Dardari, operado da vesí-
cuia no Mont Sinai, passa bem.

Uma das novidades do começo do outo-
no em Nova York e a inauguração do novo
magazine Sis, onde antigamente era o Gim-
bles. Luxuoso, estilo art deco, com mármo-
res, espelhos e bronzes em sua decoração, e
um su em matéria de department store.

Affonso Romano de Santanna

Dez dias que
abalarão o Brasil
Afinal, faltam só dez dias. E

nessas 240 horas, cada um dos
14.400 minutos será decisivo. Pa-
ra quem esperou cerca de 30 anos
para votar para presidente não e
pouca emoção nem pouca respon-
sabilidade.

Ninguém sabe ao certo o que
vai se passar nesses dez dias res-
tantes. A atabalhoada e irrespon-
sável entrada do candidato S.S. no
páreo é uma amostra do que po-
de ocorrer. Boris Casoy, no seu
programa da TVS, esqueceu-se
de dizer: "é uma vergonha".

Mas começo a olhar o lado
positivo desse ato de terrorismo
político desencadeado por Sarney
e outros-que-tais.

Primeiros: S.S. desmorali-
zou-se. Todos os jornais, todos os
partidos (até a legenda de alu-
guel que arrumou), todos os jor-
nalistas (até os que trabalham
para ele), todos, numa unanimi-
dade vigorosa cairam de pau no
que pretendeu ser o "golpe do
baú".

Segundo: o outro S. — o Sar-
ney, desmoralizou-se ainda mais
(como scainda fosse possível).Ele que vinha repetindo que es-
tava se comportando como um"magistrado nessas eleições,
mantendo um distanciamento po-
li tico, exibiu o conceito que tem
de "magistrado". Que se cuide a
justiça. Como indomitamente re-
velou Ermírio de Moraes, o "ma-
gistrado" do Planalto tentou
antes também jogá-lo na toguei-
ra, só para atrapalhar Collor e
preservar o poder no Maranhão.

Bem que Raimundo Faoro há
cerca de um ano alertou: esse
presidente é um provinciano. Ho-
je se constata: ele não sabe queo Brasil é maior que suas amiza-
des, maior que o Maranhão,
maior que sua rixa com Collor. E
pode acontecer um imprevisto:
essa manobra acabar favorecen-
do a Collor uma vez que o planai-
to o distingue como seu oponente.

Mas há uma terceira conse-
qüência nessa irresponsabilida-
de, além de mostrar melhor
quem é esse sibilino S.S. e o rábu-
Ia Sarney. E aí se constata que há
males que vêm para bem. Pois
querendo derrubar Collor, o S. e
o S.S. podem acabar elegendo Co-
vas. Não se espantem com o ra-
ciocínio, pois ele tem sua lógica.
Vejamos.

Uns dizem que S.S. tiraria vo-
tos de Collor. Outros afirmam que
atrapalharia Brizola, outros que
complica a vida de Lula. De mi-
nha parte acho que tira votos des-
ses e mais ainda, de Maluf,
sobretudo em São Paulo. Só não
tira votos de Covas. Os outros

candidatos com chances são to-
dos populistas. Aos populistas
agora soma-se um popularesco.
An, vox populi.

Por outro lado, as pesquisas
afirmam que Covas é o cândida-
to das pessoas mais instruídas e
que melhor informação tem. Di-
flcilmente se encontraria um elei-
tor de Covas no auditório do
animador Silvio Santos, que se di-
verte com as piadas de péssimo
gosto que aí são contadas todos os
domingos. Entre elas, a da sua
candidatura, essa, def initivamen-
te pornográfica. Dificilmente se
encontraria um eleitor de Covas
entre aqueles que vendem o car-
nê do "Baú da Felicidade" (de Sil-
vio) que, como, vários jornais já
denunciaram, e uma variante do
canto do vigário.

Por essas e por outras é que
o tiro pode sair pela culatra. E
haja culatra.

De qualquer modo, como eu
dizia, faltam dez dias, 240 horas,
14.400 minutos ou 864.000 se-
gundos.

Daqui para a frente o cora-
ção de todos vai estar a mil. Es-
tou prevendo que as pesquisas de
opinião não serão mais semanais,
mas passarão a sair todo os dias.
Vai ocorrer com as pesquisas fei-
tas por várias empresas o que
ocorre com a cotação do dólar ou
com os aumentos dos produtos:
todo dia novos índices. O leitor vai
acordar e vai direto olhar a tabe-
Ia, para ver como anda o seu ca-
valo na corrida eleitoral, como
anda a sua ação política.

Dependendo do ritmo de alte-
rações no placar, os resultados
poderão sair até mais de uma vez
ao dia, até mesmo de hora em
hora.

Claro, pode ocorrer um ou ou-
tro acidente de percurso. O Faus-
tão pode efetivar sua candidatu-
ra, uma vez que a lei eleitoral o
incita a isto. Segundo alguns ana-
listas, Faustão tem mais chance
que Silvio.

Mas pode se dar também queHebe Camargo, Agildo Ribeiro,
Osmar Santos e Jô Soares deci-
dam também se candidatar.

Nesse caso, a candidatura de
Jô tem que ser seriamente consi-
dera da, pois ela, além de corroer
as bases de Silvio Santos, é natu-
ralmente uma candidatura de pe-
so., e programa por programa, o
do Jô é mais inteligente e di-
vertido.

O problema é que Jô tem ca-
ráter e não vai querer comprar
nenhuma legenda de pastor evan-
gélico à venda.

Neste caso, as chances de Co-
vas continuam crescendo.

o
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Um drama familiar
Carlos Eduardo Novaes

Trata-se de uma família da alta classe média,
dita distinta e equilibrada, dessas que dizem detes-
tar política. O marido é Collor, a mulher, Maluf e a
filha mais velha, 16 anos, vota em Afif. Apesar de op-
ções diferentes, jamais elevaram a voz numa discus-
são e no fundo parecem de acordo quanto a melhor
linha ideológica para o país. Apenas o filho caçula,
Alvinho, um temporão de sete anos, ainda não se de-
cidira por um candidato, bem que o pai tentou
convencê-lo (como fez com seu time de futebol):
levou-o a um comitê do Collor, mas o menino abriu
o berreiro, bateu pé e não houve quem o fizesse
entrar.

O pai acabou desistindo, as conversas sobre elei-
ção sairam de cena e o grupo retornou ao leito da har-
moniosa estabilidade familiar. Até a noite em que,
após o jornal Nacional, o pai levantou-se para desli-
gar a televisão e foi interrompido por um pedido de
Alvinho para deixá-la ligada. O pai ponderou que iria
começar o horário de propaganda gratuita (que nin-
guém assistia, na familia).

Mas eu quero ver — insistiu o filho — quero
ver o programa do Brizola.

Impossível, leitores, descrever a expressão que
se formou no rosto do pai. Foi como se tivesse sido
atingido por um raio, atravessado por uma lança.
Preferia que o filho lhe pedisse para participar de
uma sessão de sexo grupai. A mãe que já deixava a
saleta, achou que não tinha escutado direito:

Você disse que quer ver o que, filho?
O menino repetiu com a maior naturalidade. Não

tinha noção de que estava provocando um terremo-
to, pior que o de S. Francisco, no seio da família. Os
pais se entreolharam horrorizados, como se o teto fos-
se desabar, enquanto a filha se apresssava em botar
a mão na testa do menino. Talvez ele estivesse deli-
rando. Os três parados à volta de Alvinho,
observando-o como se ele fosse um E.T. ou um pin-
güim. O menino não entendia a mudança de compor-
tamento da família.

Que aconteceu? — indagou na sua ingenuida-
de — só quero ver o programa do meu candidato. De-
pois vocês desligam...

Ao ouvir "meu candidato" o pai quase teve um
enfarte. A mãe mordeu o lábio inferior e deixou a sa-
leta, contendo o choro. O pai lembrou-se de que quan-

do era garoto e dizia um palavrão, a mãe esfregava
pimenta na sua boca. Teve ímpetos de fazer o mes-
mo com Alvinho, controlou-se porém:Filho, isso que você disse é muito feio. Onde
você anda aprendendo essas coisas?

A resposta do filho foi sair dançando e cântaro-
lando o jingle do Brizola. Era demais para o cora-
ção paterno. Ele saiu da saleta e foi juntar-se a mãe
que no quarto, soluçava, atravessada na cama.

Tá ouvindo isso? — vociferou — você tá ouvindo
isso? Era só o que faltava. A gente faz sacrifícios, se
esforça para dar uma educação esmerada aos filhos
e para que? Para um dia ele jogar na nossa cara que
seu candidato é o Brizola. A culpa é sua.

Ele precisava descarregar em cima de alguém.
A mulher virou-se olhos injetados. Minha?

Sua sim. Você não está educando esse menino di-
reito. Onde já se viu? Agora temos um comunistazi-
nho de sete anos dentro de casa — o homem
espumava de raiva — amanhã você vai tirá-lo da es-
cola. Esse colégio deve ser um antro de brizolistas.
Vai ver fizeram uma lavagem cerebral no menino e
você nem sabe...

Todas as providências foram inúteis. Alvinho
mostrava-se cada dia mais brizolista. Os pais deses-
perados reuniram-se com os avós, paternos e mater-
nos, e chegaram a conclusão que deveriam levar o
menino a um psiquiatra digo psicólogo. O psicólogo
deu uma longa explicação: em síntese, a posição de
Alvinho refletia um ato de rebeldia diante da famí-
lia. E concluiu: "Ele só vai mudar, se a família pas-
sar a apoiar o Brizola".

Nem morto! berrou o pai ao saber do diag-
nóstico

Mas é só de mentirinha — disse a mãe.
A família começou a fingir uma certa simpatia

por Brizola (só Deus sabe com que dificuldades). Já
se passou uma semana e a tática não mostra resul-
tados. Ontem mesmo, após o programa do PDT, Al-
vinho perguntou aos familiares:

Gostaram?
Maravilhoso! disseram os três trincando os

dentes — ah! alegrou-se o menino — eu sabia que vo-
cês ainda iam apoiar meu candidato.

E espetou um botton no peito de cada um.

N.A. Tirante os excessos de imaginação, a histó-
ria é absolutamente verdadeira e me foi contada poruma tia do menino, também brizolista.
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— A bela jovem Patrícia de Almeida Rodri-
gues, primeira Princeza do Carnaval paraense
de 1989, causando inveja às lindas flores que a
rodeiam num dos belos jardins da Capital por-
tuguesa.

Notas Sociais
dos Perpétuo Socorro.
Dia 02/11 — O conceitua-
do e amigo médico dr.
Luiz Ferreira do Nasci-
mento, do corpo clínico
da nossa Beneficente.

DIA 03/11 — O com-
petente engenheiro Ce-
lestino Pereira da Rocha,
uma das expressões da
Comunidade Luso-Brasi-
leira, figura humana ex-
traordinária, grande en-
tusiasta da construção
do Santuário de Fátima
cujas obras dirige com
todo o seu amor e dedica-
ção e abnegado altruís-
mo. Também nesta data
somou idade nova o nos-
so estimado compatriota
senhor Manuel da Cruz
dos Santos, proprietário
da Panificadora Lisbo-

*** Na semana quehoje se encerra estive-
ram somando idade nova
as seguintes pessoas li-
gadas à nossa Comu-
nidade:

DIA 30/10 — A se-
nhora Maria Amélia No-
gueira dos Santos,
virtuosa esposa do nosso
amigo Antônio Tavares
de Pinho (Panificadora
Moura).

DIA 31/10 — A jovem
e inteligente Maria Idá-
lia Gonçalves, filha do
casal Carlos (Helena)
Almeida Gonçalves (Su-
permercados Almiran-
te).

DIA 01/11 —A senho-
ra Maria Luiza Reis
França, dama do maior
destaque nos nossos
meios sociais e associa-
tivos, esposa do nosso
companheiro Francisco
Ribeiro França, primei-
ro tesoureiro do Diretório
do Conselho da Comuni-
dade Luso-Brasileira do
Pará e da Comissão de
Obras do Santuário de
Fátima; também nesta
data aniversariou o jó-
vem acadêmico do últi-
mo ano de medicina da
Faculdade do Estado, Jo-
sé Augusto Palheta Fer-
nandes, filho do casal
Manuel Joaquim (Gra-
ça) Fernandes (Guaraná
Globo) e o nosso amigo
Manuel Caramelo per-
tencente ao "staf" do
Grupo de Supermerca-

ncnsc.
DIA 04/11 — Ontem

mais uma das grandes fi-
guras da nossa comuni-
dade feminina festejou a
sua data natalícia ao la-
do do esposo e filhos que-
ridos, na intimidade do
seu lar — Aríete Mar-
quês, a quem rendemos
nossas homenagens pelo
muito que tem feito em
prol das promoções nos
nossos setores comuni-
tários.

A todos os aniversa-
riantes desejamos as
maiores felicidades do
mundo com muitos anos
de vida cheios de muita
paz e muita prospe-
ridade.

"Notícias de Vouzela"
***0 nosso estimado

amigo e compatriota Jo-
sé Carlos Teixeira, um
dos sócios do MERCA-
DÃO DAS PEÇAS e uma
das mais nobres e desta-
cadas personalidades da
nossa Comunidade, teve
a gentileza de nos enviar
um exemplar do jornal"NOTÍCIAS DE VOUZE-
LA", magnífico quinzena-
rio editado na sede do
Concelho e que reúne
amplo noticiário sobre as
freguesias do mesmo e
também da capital do
distrito que é VISEU.

Neste número está,
inclusive, inserido um in-
teressante artigo sobre
Belém do Pará no qual o
seu autor traça a biogra-
fia da cidade das man-
gueiras, descrevendo um
pouco da. sua história,
dos seus aspectos e cos-
tumes e também uma
completa divulgação so-
bre as Associações Por-
tuguesas do Pará, suas
atividades e objectivos,
destacando o admirável
trabalho dos seus diri-
gentes no sentido de di-
vulgarem e engrandece-
rem o seu torrão natal e

Centro Laborinense:
Novas carteiras e títulos
*** O CENTRO BENE-

FICENTE LABORINENSE
já tem prontos os títulos de
sócios proprietários e res-
pectivas carteiras sociais,
bem assim os Estatutos com
as respectivas alterações.

m >
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— Alguns dos participantes da comitiva paraense da excursão da LUSO-

TUR "FERIAS EM PORTUGAL E EUROPA-89", no histórico Castelo de S.Jor-
ge, em pose especial para esta página de "O LIBERAL". (Fotos júüo Aimeido.)

— O amigo Pedro Nascimento e seu filho Dr. Pedro Corrêa dos Santos e
a Sra. Osvaldina Ribeiro, junto à Torre de Belém.

FERIAS EM PORTUGAL E EUROPA-89

e.levar.fjjTLQ.bo.m. nome-do
Portugal. Faz ainda uma
especial referência ao
Conselho da Comunidade
Luso-Brasileira do Pará
e a nós, como seu presi-
dente, frizando o patrió-
tico trabalho desenvolvi-
do no sentido de unir ca-
da vez mais portugueses
e brasileiros, fortalecen-
do e consolidando, deste
modo, a Comunidade
Luso-Brasileira.

Não resta dúvida
que "NOTÍCIAS DE
VOUZELA" é um exce-
lente Órgão de divulga-
ção não só do Concelho
de Vouzela e do distrito
de Viseu, como ainda das
atividades dos seus filhos
emigrados nos países de
acolhimento.

Aqui expressamos os
nossos parabéns à Dire-
ção do magnífico jornal
com votos dos maiores e
mais sucessivos êxitos.
Nossos parabéns tam-
bém ao amigo José Car-
los Teixeira que, com o
seu conhecido e louvável
bairrismo, procura divul-
gar patrioticamente as
coisas da sua terra e das
suas gentes.

*** Continuamos em Lisboa,
nesta eterna e romântica namora-
da do Tejo, desfrutando de todas as
suas múltiplas belezas e inconfun-
díveis encantos, deslumbrados com
seus aprimorados jardins e parques
verdejantes, cheios de flores e plan-
tas de todos os tipos e das mais va-
riadas cores a exalar um aroma
agradável e um ar puro e refrescan-
te que nos permite viver momentos
de saudável alegria e felicidade.

Realmente, é nessas horas em
que damos asas ao nosso coração e
lhe proporcionamos a liberdade de
viver e sentir as tão necessárias
emoções contemplando tantas bele-
zas que a Natureza nos oferece e
proporciona, em que nossa alma fi-
ca mais leve e nos aproxima do
Criador para que Dele recebamos
as Graças e Bênçãos de que neces-
sitamos e com as quais já nos sen-
timos contemplados, que melhor
compreendemos e analisamos o
quanto é bela a Vida e o que de be-
lo Ela tem para nos oferecer e pro-
porcionar.

Estas manifestações nós ouvia-
mos freqüentemente dos compa-
nheiros de viagem, embevecidos
que estavam com tudo que lhes per-
mitíamos ver e admirar e que os
deixava totalmente gratificados e
felizes.

Era a total desconcentração, o
desligamento absoluto de todos os
compromissos e obrigações que a
luta diária nos impõe, o esqueci-
mento pleno dos problemas oriun-
dos das crises econômicas, das
inflações galopantes, da elevação
das taxas de juros, do câmbio para-
leio e do Dólar Turismo que, em
quatro meses subiu de cerca de dois
cruzados para treze e cinqüenta.
Tudo isto e algo mais que nos afli-
gisse e preocupasse era, naquelas
horas e n,aqueles dias, completa-
mente esquecido.

Paralelamente a todas estas e
outras maravilhas que se descorti-
navam aos nossos olhos, nosso pen-

samento mergulhava na História
daquela secular cidade envolvida
em tantas lendas e em tanta poesia,
desde as suas origens, pois foi um
companheiro de Deus Baco que a
fundou, concedendo-lhe legendários
explendores quase divinos e dando-
lhe, do seu próprio nome — LUSO
—, a designação de Lusitânia. Foi
Elisa, bisneta de Noé, afirmam ou-
tros, que, 184 anos após o dilúvio,
lançou os fundamentos de Lisboa
com o nome de Lisia.

A lenda, entretanto, mais segui-
da, é da fundação por Ulisses. Apor-
tado ao claro Tejo, no regresso da
conquista de Tróia, enamorado do
quieto porto onde tinha seguro o
resto das naus desbaratadas em
longas procelas e seduzido pela fer-
tilidade convidativa do solo em re-
dor, o rei da Itaca e héroi de
Homero, teria passado ali longos
dias do ano de 1372 antes de Cristo.
Querendo depois levantar suas ve-
las para o regresso achou encanta-
dos do sítio os companheiros e,
desistindo, erigiu, ao meio da cons-

trução, um templo sumptuoso, de
fábrica maravilhosa, em honra de
Minerva, a deusa da Eloqüência.
Alargou a cidade e murou-a repar-
tindo a tarefa por grupos que, assim
interessados, ainda mais esque-
ciam o desejo de partir. À cidade, do
nome do fundador, foi dado o nome
de Olisséia.

Até aqui a lenda. A História não
é menos generosa.

A magnífica situação geográfi-
ca de Lisboa e, sobretudo, a sua pri-
vilegiada topografia, tornam-na
uma das grandes e belas cidades do
Mundo. Ninguém lhe contesta o in-
vejável título de uma das primeiras
capitais da Europa.

O acolhedor e imenso estuário
do Tejo, espraiando-se num porto
bonançoso, é capaz de abrigar nu-
merosas esquadras. O apetrecha-
mento recente nas.suasjlocas e a,
valorização das instalações navais
fazem da embocadura do Tejo o
mais seguro porto de abrigo.

A espetacular exposição da ci-
dade alargada por sete colinas ri-
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BIIKWEIH-Hflnrati* — Os dois jovens Mónica e Ângelo Gri-
sólia Júnior, desfrutando das belezas de
um dos mais belos parques e jardins de
Lisboa.

— O jovem médico Antônio José Pires,
ladeado pelas belas c encantadoras Móni-
ca Grisólia e Vanei Anijar, em frente ao
Monumento dos Descobrimentos em
Lisboa.

Notícias da TAP
atualização de tarifas

***Durante cinco dias esteve
reunido no Hotel Leme Palace,
um grupo de vinte funcionários
de diversos setores da TAP AIR
PORTUGAL, para assistir a um
curso de atualização de tarifas e
ratío, ministrado por Nazarea Bas-
tos, instrutora do Serviço de For-
mação Profissional em Lisboa. O
cuidado com o conhecimento e
atualização do sistema tarifário
é também uma das prioridades
da empresa aérea portuguesa
que tnm no Brasil um serviço es-

pecializado de tarifas.

Curioso citar que também es-
tiveram presentes no último dia
todos os Representantes Regio-
nais da TAP no Brasil, Chefes dos
Serviços Centrais, além dos três
diretores-Sérgio Lopes (Diretor
da TAP para o Brasil e Argenti-
na), José Manuel Coelho (Diretor
Comercial) e José Graça Gago
(Diretor Financeiro). Na foto um
aspecto dos participantes no re-
ferido curso.

Compras natalinas
em Manaus

rSíSSSfíàsBrxde proporcionar as tradicionais comprai déNatal A saída do grupo será no próxfmo cül22 do corrente pela TRANSBRASIL

acompanhado por um l?^ggg

Os sócios poderão rece-
ber os mesmos neste domin-
go, na sede social ou então
durante a semana, com o
primeiro secretário, Antônio
Bastos, na LUSOTUR.
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Oliveira de Azeméis;
revista "Portugal"

***Há poucos meses foi lançada, na pitores-
ca cidade de Oliveira de Azeméis, uma bela revis-
ta com o título "PORTUGAL".

No seu contexto focaliza assuntos relaciona-
dos com aquela cidade e seu concelho e também
com outros concelhos e suas freguesias do Distri-
to de Aveiro. Com óptima apresentação em papel"couchê" esta revista vem agradando em cheio pe-
Ia sua apresentação e pelo seu conteúdo que enfo-
ca também a vida dos emigrantes do Distrito
espalhados pelo mundo. Quem estiver interessa-
do na aquisição da referida revista, principalmen-
te os filhos de Oliveira de Azeméis, pode contatar
o nosso companheiro Antônio Bastos, na
LUSOTUR.

beirinhas, com elegantes edifícios
dispostos em anfiteatros graciosos,
sobrepujando encostas e vales ajar-
dinados, constitui um encanto para
nossos olhos e um devaneio para
nossos espíritos. A quem observe
Lisboa do meio do rio, é dado ver
um dos mais belos e grandiosos pa-
noramas do universo. No alvorecer
e no crepúsculo, o perfil de Lisboa
não tem inveja às mais harmonio-
sas e às mais modernas e aristocrá-
ticas capitais do Mundo.

Empolgados com a História da
capital lisboeta, íamo-nos perdendo
do roteiro da viagem da LUSOTUR
e colocando de parte os admiráveis
companheiros que nos acompanha-
vam naquela explêndida digressão
turística e que, de modo algum, pre-
tendemos deixar de prestigiar e dar
o maior apoio e assistência. Toda-
via, também é bom que eles tomem
conhecimento, por esta leitura, de
um pouco mais da História e das
lendas que enriquecem a capital
portuguesa, pois não é possível às
guias, por competentes que sejam
— e elas são — dizer tudo em tão
curto espaço de tempo.

Uma distinta e culta compa-
nheira de viagem, falando-nos do
seu encantamento com a cidade de
Lisboa, nos afirmava que gostaria
que nestas nossas descrições da
viagem através desta página, nos
referíssemos também à parte his-
tórica e não apenas ao aspecto tu-
rístico — embora este seja muito
útil e interessante — porém que ela
pretende fazer um álbum com estas
páginas e as fotos e gostaria que es-
tas se referissem também à parte
histórica pois para ela é muito im-
portante saber e poder legar esse
acervo cultural aos seus sucesso-
res. Prometemos-lhe que o faria-
mos e aqui estamos procurando
cumprir a promessa.

Oxalá não desmereçamos o seu
apreço e consideração e que com is-
to a todos também possamos ser
úteis e agradáveis.

Consulado
de Portugal

*** O Consulado de Portugal em
Belém necessita saber o paradeiro
dos seguintes cidadãos portugueses:

A) José Francisco Biga de Almei-
da, natural de Sé-Évora, nascido em
9 de setembro de 1947, filho de José
Luiz Machado de Almeida e de Maria-
na de Jesus Carreto Biga;

B) Antero Gaspar Vieira;
C) Nanda Maria Pinto Ribeiro

Gouveia.
Agradece-se a alguém gue possa

dar essa informação que o faça dire-
tamente ao Consulado, à Rua 13 de
Maio, 73 - telefone: 223.5517.

Ferreira
de Castro

*** A ASSOCIAÇÃO DOS AMI-
GOS DE FERREIRA DE CASTRO
com sede em São João da Madeira,
Portugal, comemorando os seus 10
anos de fundação, vem de lançar um
livro intitulado: "IN MEMORIAM
DE FERREIRA DE CASTRO". Este
livro contém vasto noticiário e um
completo documentário fotográfico de
assuntos relacionados com aquele re-
nomado romancista que levou o nome
da Amazônia a todo o Mundo através
de sua grande obra "A SELVA" e com
as atividades da Associação durante
os 10 anos de existência.

NA LUSOTUR, enviados pela re-
ferida Associação, encontram-se à
disposição dos interessados muitos
exemplares do livro acima citado, de-
vendo para tal, ser contatado o nosso
companheiro Antônio Bastos.

VISITE 0 SANTUÁRIO DE FÁTIMA E CONHEÇA A OBRA QUE SE ESTÁ REALIZANDO
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Cinema
LANÇAMENTOS

DA SEMANA
Não havendo alterações de última

hora, os lançamentos da semana são 02.
setor de continuações oferece progra-

mação variada: Batman, de Tim Bur-
ton (continua cinemas Palácio e
Nazaré), Retroceder Nunca, Render-se
Jamais, Corey Yuen (Olímpia), Águias
de Aço, de Sidney Furie (Cinema I),
Sing- A Um Passo da Fama, de Richard
Baskin (Cinema III), Karatê Kid III, de
John G. Alvidsen (Cinema II). //// No
setor de reprises, a grande atração é a
volta de O Império dos Sentidos, de Na-
gisa Oshima que começará a ser exibi-
do no Cinema I 5a feira em sessões
noturnas. Também deverá entrar em
cartaz no cinema II, Fantasias Sexuais,
comédia pornô de John Doo. É bom con-
ferir estas informações através dos
anúncios de cinemas nesta página. A
programação tem sofrido alterações de
última hora, prejudicando com isso a
boa informação dos espectadores.

MATINAIS PARA HOJE

Maurice, de James Ivory (Cinema
às 10:00 hs), A Turma da Mônica e o

Bicho Papão, desenho animado de Mau-
ricio de Souza. (Cinema II às 10:00 hs).

ESPECIAL
NO CENTRO CULTURAL TAN-

CREDO NEVES SALA LÍBERO LU-
XARDO, O Sacrifício, de Andrey
Tarkovisky - exibições durante toda se-
mana. (A.G.M.)
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MARCO PEDRO LUZIA ACYR

FILMES A.G.M MOREIRA VERIANO ALVARES CASTRO

1. MAURICE
James Ivory M.B. M.B. M.B. Excel. Excel.

2. BATMAN
Tim Burton Bom Bom Bom — Excel.

3. ÁGUIAS DE AÇO
Sidney Furie Raz. Raz. Fraco — Fraco

4. A TURMA DAJVIÔNICA 13
O BICHO PAPAO
Maurício de Souza Raz. Raz. Raz. Raz. —

5. IMPÉRIO DOS
SENTIDOS

Nagisa Oshina  Excel. Excel. Excel. Exce». Fraco

6. O SACRIFÍCIO
Andrei Tarkovisky Excel. Excel. Excel. Excel. Excel.

SING - A UM PASSO DA FAMA ( em exibição no Cinema III)

Ironweed
Dirigido por Hector Babenco,

um dos melhores cineastas brasilei-
ros, apesar de ser argentino, o filme
reúne uma dupla de atores com a
qual muitos diretores sonham em
trabalhar: Jack Nicholson e Meryl
Streep. Um dos melhores cineastas
brasileiros a realizar um filme em
Hollywood, Babeco mostra a vida de
pessoas que vivem nas ruas, no limi-
te máximo de degradação a que um
ser humano pode chegar, baseado no
livro homônimo de William Ken-
nedy. São mendigos tentando sobre-
viver em Albany, Nova York,
especialmente dois deles Francis
Phelan (Nicholson) e Helen
(Streep), que fazem de tudo para so-
breviver nas ruas americanas da
época da depressão juntos procu-
ram enfrentar a barra de suas vidas,
que é marcada pela tragédia e pela
desgraça. (Cinema II - sessões no-
turnas).
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ÁGUIAS DE AÇO (até 4" feira no Cinema I)

Mais cedo ou mais tarde, todos terão que encarar a música.
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15:00 =• 16:30 - 18:00 - 19:30 - 21:00

T-n-r
CINEMA DE ARTE DO PARA apresenta

HH0JE 15:30 - 17:20
19:10 - 21:00

OPERA
BONZÃO BONITÃO

HORÁRIO 15:30 - 17 - 18:30 - 20 - 21:30

O BONZÃO BONITÃO, campeão dos gran-
des lançamentos da cidade traz para o seu pú-
blico, mais uma super produção, do cinema
erótico americano, campeão de bilheteria, nas ci-
dades onde tem sido exibido.

A partir de sábado.

A CACA DO SEXO
Filme para adultos.
Para maiores de 18 anos

*****************************

PROMOÇÃO PERMANENTE
Preço do ingresso: 5,00.
Por tempo indeterminado.
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AMANHÃ - MATINAL às 10:00 - (16 ANOS) - UM FILME DE JAMES IVORY"MAURICE" - O AMOR MASCULINO SEM HIPOCRISIASI - COM J. WILBE.
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AMANHÃ -MATINAIS (DUAS SESSÕESI - 9:20-10:30 ¦
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Uma avenida
chamada

Brasil
Filme brasileiro rea-

lizado pelo diretor Otávio
Bezerra, elogiadíssimo
pela crítica americana e
que chega a Belém gra-
ças ao veterano crítico
Alberto Shatowisky. E é
dele o que publicamos
sobre o filme. '— A pro-
posta de denúncia contra
as injustiças sociais num
mundo capitalista que
não se preocupa com os
desafortunados da vida e
a nela mestra desta rea-
lização do documentaris-
ta Otávio Bezerra que
assume, completamente
sua autoria, atuando co-
mo produtor, argumen-
tista e roteirista. Bezerra
traz bagagem suficiente
para respaldar seu proje-
to: já documentou em
curta, média e longra-
metragem outras maze-
las da sociedade. Tem
créditos e prêmios, como
o Especial do Júri do TV
FestRio, com "Memória
Viva", de 1987. Uma Ave-
nida Chamada Brasil, foi
também premiado no 31°
Festival de Nova York.
Para nós, seu grande mé-
rito é o apoio que o filme
da as comunidades que
margeiam o asfalto. A
despeito do sofrimento e
da violência que per-
meiam as favelas, sobra
ao homem o espírito de
luta que consegue se so-
brepor à indiferença dos
poderosos e, com seus
poucos recursos mate-
riais, implantam, por
exemplo, uma creche pa-
ra 120 crianças, na Vila•Pinheiro. O trabalho de'
ação comunitária docu-
mentado pelo filme é o
seu lado mais positivo
que registram um uni-
verso ululante de margi-
nalizados (traficantes,
prostitutas, travestis)
que se integram na vida
de milhares de famílias
que convivem com toda
espécie de infortúnios: a
fome, a poluição, a doen-
ça, o crime e a miséria.
O realizador nunca se
furta ao ponto de vista da
realidade, mesmo quan-
do existe algum exagero
nas declarações do dele-
gado que define o loc_i
como "uma grande Ia tri-
na". Enquadrada pela ex-
celente fotografia de
Miguel Rio Branco, su-
blinhada pela música de
Villa Lobos, a Avenida
Brasil de Otávio Bezerra
se permite ainda mos-
trar alguns dos seus per-
sonagens folclóricos,
como o profeta Gentileza
ou o velho "seu" Man-
gueira. Alguns altos e
baixos na realização não
nos permite conceder co-
tação mais alta. Uma bo-
nita seqüência, a da
quadra de dança de uma
das favelas, que, de cer-
ta forma, embala a nar-
rativa e pincela algo
assim como uma espe-
rança que pode ser vis-
lumbrada nos rostos dos
jovens dançarinos. A
simbologia é cruel mas
verdadeira. (Cinema I)
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LUZIA MIRANDA ALVAREZ

O pensamento
de Tarkovski
Grande autor de cine-

ma Andrei Tarkovski (1932-
1986) tinha um modo de
pensar muito peculiar (e
eu acrescentaria genial)
sobre as coisas. Um apa-
nhado do pensamento tar-
koviskiano surgiu a
imprensa ocidental a pro-
pósito do lançamento no
Brasil de seu último filme,
"Sacrifício", rodado na
Suécia em 1985. Ele termi-
nava naquele país, o seu
exílio voluntário que se ini-
ciou depois de "O Espe-
lho" filme que os dirigen-
tes do cinema soviético de
então consideraram "im-

I wa-... .esa*

Andrei Tarkovski

popular" e por isso "prejudicial" (hoje Tarkovski é ti-
do, na União Soviética, como um dos maiores nomes do
cinema, ao lado de um Eisenstein).
O pensamento de Tarkovski:

seu primeiro encontro com a feitura de filmes:
"Alguns cineastas sabem desde o começo que o cinema

é a coisa certa para eles. Eu tive dúvidas, não me sentia mui-
to atraído. Eu sabia da existência de importantes aspectos
técnicos, mas não tinha entendido que o cinema é um meio
de expressão como a poesia, a música ou a literatura. Mes-
mo depois de filmar A Infância de Ivan eu não tinha en-
tendido o papel do diretor. Só mais tarde eu percebi que
o cinema nos dá a possibilidade de adquirir a essência
espiritual".

filmes do autor:
"O cinema é baseado em dois tipos de diretores que fa-

zem dois tipos diferentes de filmes: aqueles que imitam o mun-
do em que vivem e aqueles que criam seu próprio mundo —

os poetas no cinema.
Acredito que apenas os poetas irão para a História do

Cinema, como BRESSON, DOVSJENKO, MIZOGUCHI,
, BERGMAN, BUNNUEL, KUROSAWA".

tempo:
"Creio 

que o cinema é a única arte que opera seguindo
o conceito de temporalidade. Não por causa do seu dsen-

' volvimento no tempo; há outras artes que também fazem is-
so: bale, música, teatro. Eu digo "tempo" no sentido literal
da palavra. O que é uma tomada, do momento em que di-
zemos "ação" ao momento em que dizemos "corte"? E a fi-
xação da realidade, a essência do tempo, um jeito de

preservar o tempo que nos permite rodá-lo para frente e pa-
ra trás para sempre. Nenhuma outra forma de arte pode fa-
zer isso.
Por isso, o cinema é um mosaico feito de tempo".

água:
"Há sempre água nos meus filmes. Gosto de água, es-

pecialmente de riachos. O mar é vasto demais. Não o temo,
é apenas monótono. Na natureza, gosto das coisas meno-
res. O microcosmo, não macrocosmo, superfícies limitadas.
Gosta da atitude japonesa com relação à natureza. Eles se
concentram em um espaço confinado refletindo o infinito. A
água é um elemento misterioso, devido à sua estrutura mole-
cular. E é muito cinético; ela transmite movimento, profundi-
dade, mudanças. Nada é mais bonito do que a água.
-cor:

"Os filmes coloridos no início pareciam mais realistas,
mas agora estão em um beco sem saída. O cinema colorido
é um grande erro. Todas as formas de arte pretendem a ver-
dade e procuram uma generalização, uma idéia modelo. Mas
a verdade na vida não corresponde à verdade na arte.

A cor é parte da nossa percepção físico e psicológica
do mundo que nos cerca. Vivemos em um mundo colorido mas
não o percebemos, a não ser que algo nos obrigue a isso.
Não pensamos em cor quando olhamos esse mundo colori-
do. Mas ao filmar uma cena em cor nós a organizamos e a
contemos em um fotograma que forçamos sobre o público,
dando a ele milhares desses cartões postais coloridos.
Para mim preto e branco é mais expressivo e realista porque
não distrai o espectador permitindo que ele se concentre na
essência do filme. Creio que a cor tornou a arte cinemato-

gráfica mais falsa e menos verdadeira".
cinema como profissão e como maneira de

viver:
"Eu me divirto inventando meus filmes — escrevendo o

roteiro, criando as cenas, procurando locações. Mas a filma-
gem não é interessante.

Uma vez tudo pensado é preciso dar forma técnica ao
filme, e isso é aborrecido.

Nuncq consegui separar a minha vida dos meus filmes
e sempre tive que fazer escolhas cruciais. Muitos diretores con-
seguem viver de um jeito e exprimir outras idéias em seus tra-
balhos; eles são capazes de dividir suas consciências. Eu não
sou. Para mim o cinema não é apenas um trabalho. E a mi-
nha vida".

platéias:
"Eu nunca penso nas atitudes das platéias. E difícil me

colocar no lugar deles; é inútil e desagradável. Alguns ten-
tam prever o Futuro sucesso de um filme. Não sou desses. A
melhor atitude para com as platéias é permanecer você mes-
mo e usar uma linguagem pessoal que as pessoas entendam.
Poetas e escritores não tentam se fazer gostar, não tentam
agradar.

Eles sabem que o público vai aceitá-los".

Foi o melhor filme do ano para es
te espaço em 1977. Foi um dos filmes
que mais falaram à sensibilidade de
quem vê cinema como uma manifesta-
ção adulta do pensamento. 

"Sacrifício",

do cineasta russo Andrei Tarkovski é
uma dessas poucas obras-primas to-
tais, em que a investigação da alma
humana por uma objetiva cinemato-
gráfica consegue o seu ponto mais fe-
liz, o mais perto do seu (total) objetivo.

Tfcrkovski disse que o filme "é a au-
sência de espaço para a existência es-
piritual em nossa cultura".

Trata-se de um professor que está
numa casa de campo, isolado com suas
idéias. As pessoas próximas, familia-
res ou não, chegam-se a ele em seu ani-
versário. Tudo parece banal, mas as
imagens da tv são alarmantes. Um es-
tado de guerra existe. 0 mundo acaba,
não importa se não no espaço físico.
Uma criada mística parece um refú-
gio. Um momento de amor com o pro-
fessor leva a descobertas. Tudo
parecerá inútil se não houver persistên-
cia. Uma árvore seca, diz a narrativa
no início, pode voltar a florir se cons-
tantemente regrada. A última imagem
parece resgatar esta sentença. Mas tu-
do no filme interroga, instiga, diz res-
peito aos nossos sentimentos mais
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Sacrifício,
de Andrei
Tarkovski

profundos.
Vai ser muito bom rever "Sacrifí-

cio". Em vídeo, as belas imagens de
Sven Nikvist, o fotógrafo preferido de

Ingmar Bergman, saem prejudicados
pelo escuro da cena.

Resta pedir aos operadores do Cen-
tur que ajudem na reprodução fiel de

um trabalho de gênio. Qualquer mácu-
la ao filme é uma heresia. Como negar-
se ao supremo ofertório em que se
baseia.

Qual é o filme? - X
Antônio Pitanga dirigiu um filme em que ele

mesmo era o principal intérprete masculino. Deste
filme, a foto. Qual é o filme?

Resposta do teste anterior: "O Navegador do Es-
paço". Venceram os leitores Cláudio Rocha e Adal-
berto Lima. que podem procurar um ingresso para
uma sessão no cineminha do Centur. com Pedro San-
tos, na bilheteria do cinema.

Opinião Alheia:
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Meryl Streep e Jack Nicholson em "Ironweed" de Hector Babenco.

O que há em "IronweecT"
Osvaldo Bellarmino Jr.

Depois da experiência de "O Beijo da
Mulher Aranha", em que misturaram-se
atores e técnicos americanos e brasilei-
ros, um escritor e um diretor argentino,
com duas versões (dublado e falado em
inglês), Hector Babenco realizou em 1987
o interessante "Ironweed', já totalmente
identificado com a cultura do tio Sam,
onde apenas o diretor de fotografia Lau-
ro Escorei (excelente, por sinal) é bra-
sileiro.
Baseado na novela homônima do escri-
tor William Kennedy (que também es-
creveu o roteiro do filme), "Ironeweed"
está ambientado na cidade de Albany e
o ano é 1938. 0 veteranissimo ator Jack
Nicholson ("O Iluminado", "Laços de Ter-
nura", "Chinatown") é o mendigo e ex-
jogador de beisebol Francis Phelan,
amante da também mendiga e ex-pia-
nista Helen Archer (Meryl Streep). Fran-
eis e Helen estão no submundo da condi-
ção humana; um estado de existência
marcado pela degradação social, em que
a luta pela sobrevivência, a inexistência
de uma casa e a incerteza diária são suas
feridas crônicas que dilaceram suas tra-
jetórias.Ao abordar os "flash-backs" da vida
de Francis, Hector Babenco opta pela
apresentação sutil de imagens, sem uti-
lizar o recurso do "preto e branco" ou ai-
go semelhante, fazendo com que o pas-
sado (ou o que existe dentro dele) surja
na tela como alguma coisa integrada e
influente na vida atual da personagem.
Não há uma clara "divisão" entre presen-
te e passado, o que requer a atenção do
espectador para esse jogo de elementos.
Nessas imagens aparecem sua juventu-
de, o tempo"em que era um ferroviário,
o que ficou para trás, uma vida mais"digna" sem as adversidades que agora
vive.

Há em "Ironweed" sobretudo o exer-
cicio da verdade, de uma sensibilida-
de humana presente em cada palavra,
em cada gesto, em cada movimento de
cãmera. Na relação de Francis e Helen
há uma cumplicidade marcante, um sen-
timento de proteção afetiva que quer en-
frentar a fome, o frio, o desconforto. È o
ser humano buscando seus caminhos no
meio de seu próprio cenário de injustiças,
desnivelamentos materiais, segregações.

Diria que em "Ironweed a atmos-

fera humanista exposta nos dramas das
personagens cria muito mais momentos
poéticos do que propriamente a imagem
Fatalista da derrota, da morte, da desis-
tência de lutar diante do ambiente apre-
sentado. Ao falar de seu filho que morreu
ao cair de seu colo, Francis exercita a ex-
pressão de seu sentimento de perda,
sempre com o saudosismo presente em
seus relatos.

Ao reencontrar sua ex-mulher, seus
filhos e seu neto, Francis revela, revive
as falhas que cometeu, suporta os ata-
ques da filha que o condena pelo passa-
do. Entretanto, Francis nada reivindica,
não aceita a proosta de morar com eles
e conseqüentemente obter um pouco
mais de conforto. Quer voltar para sua
vida de mendigo, um outro universo re-
gido por regras própria, sentimentos hu-
manos que beiram a itinerância diá-
ria.

Jack Nicholson e Merly Streep são
artistas experimentados que em 'Iron-
weed" conseguem desenvolver composi-
ções de personagens que brilham no lixo.
Ao encarnar mendigos na década de 30,
os dois colocaram em seus desempenhos
uma espetacular dose de sensibilidade,
criando momentos carregados pelo ta-
lento de atores mergulhados em suas

§ossibilidades 
cênicas em personagens

ifíceis, marcados pela dor, pelas per-das, pelo sofrimento. Mas, apesar disso,
o amor tem que existir e Nicholson e
Streep estão fantásticos no filme.

A fotografia de Lauro Escorei privi-
legia nas cenas noturnas (que são maio-
ria no filme) o uso da luz que revela a
nostalgia de carros da época, o entrosa-
mento do vestuário com a cor das ruas
em que perambulam as personagens, as
variações cromáticas absorvendo os dra-
mas sem contudo torná-los desespera-
dos; a poesia estética fala mais alto.

Para Hector Babenco, fica a eviden-
cia de ter dirigido um grande filme, com
excelente atores, um roteiro denso e so-
bretudo um trabalho que consegue to-
cai em assuntos profundamente huma-
nos sem apelar para o dramalhão pura-
mente comercial. Veja sem falta.

Obs: O filme "Ironweed" deve estar
entrando em cartaz hoje, no Cinema 2,
em sessões noturnas.

a

Octavio Bezerra esteve em Belém fil-
mando um documentário em co-produção
com os ingleses. No Centur, ele exibiu o seu
filme "Memória Viva", documentário de
muito bom nível, premiado no Festival de
Brasília do ano passado. Na ocasião, tive a
oportunidade de conhecê-lo e de parabeniza-
lo pelo trabalho que foi apresentado. Agora,
um filme de Bezerra concorre em outro Fes-
tival de Brasília e chega simultaneamente
à Belém, estreando 5a feira no Cinema I. An-
tes de lançá-lo no país, o cineasta o fez em
outros lugares, conseguindo críticas favorá-
veis nos Estados Unidos, onde esteve por
ocasião do Festival de Nova Iorque. Sobre
este filme, "um microcosmo do Brasil", o
próprio diretor expressou-se da forma que
passo a transcrever:"... A sociedade prepara o crime e o cri-
minoso o pratica..., sentenciou Thomas
Henry Buckle, pensador e historiador inglês
que viveu entre 1821 e 1862. Buckle é o au-
tor, entre outras obras, de "History of Civi-
lization in England", que desempenhou
importante papel por ter sido dos primeiros
trabalhos a abordar o fato histórico de ma-
neira positivista e cientificista, dando maior
relevo aos fenômenos econômicos, sociais e
culturais, em detrimento do puramente ad-
ministrativo político.

A afirmação, apesar de longe na Histó-
ria, se aplica e resume a essência primeira
de meu filme, que é costurado,a partir de
cenas tomadas a margem da Avenida Bra-
sil, um espelho das contradições da maior
parte das megalópoles modernas; e, prin-
cipalmente, microcosmo da nossa realida-
de, quando se trata de ver como vivem as
camadas populares que habitam as peri-
ferias.

A violência e a repressão estão presen-
tes como fatos de um cotidiano difícil e ai-
tamente preocupante.Procurei um estilo o mais simples pos-

;erra e uma Avemcrci

ad"a as
sível para tornar o documento acessível a
todos, à maneira de um programa radiofô-
nico, tipo "Alerta Geral", de Afonso Soares,
que, por sinal, é narrador, tendo o texto si-
ao escrito por Perez Júnior, um dos colabo-
radores de Afonso.

O filme, como a própria Avenida, tem
de tudo que fui descobrindo ao longo da fil-
magem: a gente das favelas e seu medo per-
manente, os confrontos de grupos
marginais, ocupação policial das favelas,
corpos estendidos à beira da calçada, fes-
tas promovidas por bicheiros e traficantes,
depoimentos de moradores e a presença dos
líderes das comunidades. E muito mais, ou
seja, tudo que fui descobrindo ao longo de
uma autêntica peregrinação de um ano e
pouco com meu fotógrafo e equipe.

Nos momentos de pausa dos primeiros
meses de filmagem madrugada a dentro, eu
relaxava e me vinham à lembrança os qua-
dros de Grosz e Chagai, em que medo e hor-
ror passam pelo real da vida.

O clima de violência que presenciei du-
rante longo tempo foi um choque tão profun-do que acho que não repetiria a trajetória
percorrida.Se a violência é inextirpável do ser hu-
mano pela hostilidade primitiva a uns em
relação aos outros que ao menos limitemos
combatendo as disparidades sociais que a
ampliam e alimentam.

. Ghandi, que ésímbolo universalda não-
violência, da justiça e da liberdade, já" ha-
via dito: "Como defender uma civilização
que somente o é no nome, já que represen-
ta o culto da brutalidade que existe em nós, •
o culto da matéria?"

Por não fazer concessões, creio que
UMA AVENIDA CHAMADA BRASIL pas-sa na tela como retrato da crua realidade
que estamos vivendo e reflete o que Buckle
sentenciou há um século e meio atrás. (Oc-
távio Bezerra).

Uma Avenida Chamada Brasil, de Otávio Bezerra.

Filmes nacionais para crianças
Um filme para crianças fei-

to no Brasil sem Os Trapalhões ou
a Xuxa é, realmente, uma rarida-
de. Ainda mais quando a propôs-
ta mantem-se dentro de nossa
cultura, com nossas lendas, nos-
sas cidades interioranas e nosso
povo. É o que acontece (e o que
é) com "A Dança dos Bonecos",
de Helvécio Ratton, filme que
mais uma vez volta a Belém (ho-
je em matinal-infantil beneficen-
te no Centur e durante a semana
em outros horários) e que soma
às suas curiosidades o fato de ser
o primeiro em que o veterano
coadjuvante do cinema nacional,
Wilson Grey (um dos autores que
fez mais filmes em todo o mundo)
interpreta um papel principal.

Sem esgotar as possibilida-
des de um "conto de fadas" bem
brasileiro, "A Dança dos Boné-
cos" é, mesmo assim, um exce-
lente programa para a garotada.
E aliás, também hoje de manhã
tem um outro programa nacional
para os pequenos espectadores:"A Turma da Mônica e o Bicho
Papão" (Cinema II), coletânea de
desenhos de Maurício de Souza,
com personagens que todo o país
conhece e aprendeu a admirar:
Mônica. Cebolinha, Cascão, Bidu,
Magali, etc.
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Extra
Libero Luxardo (Centur) — Matinal lOh

"A Dança dos Bonecos", com Wilson Grey.
Às 16:20 -18:30 - 20:40 — "Sacrifício", de An-
drei Tarkovski. Amanhã: "Sacrifício" (18:20

20:30)
+ + + +

Matinais de hoje:
Cinema I — "Maurice" de James Ivory.

Cinema II — "A Turma da Mônica e o Bi-
cho Papão", de Maurício de Souza.

Centro Cultural Brasil Estados Unidos
Amanhã: 19h — "O Dia em que a Terra

Parou", de Robert Wise, com Michael Ron-
nie e Patrícia Neal. Versão original, sem le-
gendas. Entrada franca.

U

Bergman e
O Sacrifício
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Wilson Grey em "A Dança dos Bonecos'

Minha descoberta do primeiro filme de
Andrei Tarkovski foi como um milagre.

De repente eu me encontrei na porta de
um quarto do qual nunca, até então, tinham
me dado a chave. Era um quarto onde eu
sempre tinha querido eni rar e onde ele se
movia livremente e à vontade.

Eu me senti encorajado e estimulado:
alguém estava dizendo o que eu sempre ti-
nha querido dizer, sem saber como.

Tarkovski, na minha opinião, è o maior,
aquele qu<; inventou uma nova linguagem,
fiel à natureza do cinema, que captura a vi-
da como um reflexo, a vida como um sonho.
(Ingmar Bergman).
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RÁDIO UBBIttU AM
00:00 hora

05:30 horas

06:30 horas

07:30 horas

11:30 horas

14:00 horas

15:00 horas

SHOW DA MADRU-
GADA com Manoel
Cláudio — Programa
variado com muita
música — Notícias
em geral — Utilidade
Pública — Hora certa
a todo instante.

PROGRAMAS RELI-
GIOSOS

TRANSMISSÃO DA
MISSA (Diretamente
da igreja de Santo
Antônio).

-SHOW DA CRIANÇA
com Lautre Alencar
— Programa dedica-
do às crianças com
farta distribuição de
ingressos para o bos-
que e museu, bom-
bons, camisetas,
brinquedos, etc.
BOLA NA ÁREA com

Hamilton Silva —
Programa esportivo
com muitas atrações.
FOGO NA BOLA com

Agripino Furtado —
Programa esportivo.
JORNADA ESPORTI-

VA — Transmissões
locais — no Brasil e
no Mundo
BOLA NO AR — Após
a Jornada Esportiva
ao comando de Gua-
rany Júnior com a
participação de mem-
bros da equipe espor-
tiva e convidados
especiais.
DETALHES E MO-
MENTOS com Luiz
Euclides — Programa
focalizando os suces-
sos de Roberto Carlos
e Júlio Iglesias, leva-
do ao ar logo após o
programa 

"Bola no
Ar".

LMLmiML
06:00 às 10:00 - Carlos Alberto
10:00 às 14:00 - Sílvio Jr.
14:00 às 18:00 - Binho Dillon
18:00 às 22:00 - Recordações 97

(Paulo Brasil)
22:00 às 02:00 - Aldrin Gonçalves
02:00 às 06:00 - Madrugada Liberal

(operador)

Rádio Modelo FM
05:00 às 07:00 — Musical 94
07:00 às 08:10 — Horário Político
08:10 às 10:00 — Márcia Cardoso

(Clube dos Baixinhos)
10:00 às 13:00 — Markão
13:00 às 17:00 — Aluísjo Paixão
17:00 às 20:00 — Alaysio Pinto
20:00 às 21:30 — Horário Político
21:30 às 24:00 — Musical 94

FM CULTURA
06:00 — Horário Político
07:10 —Toca Brasil
09:00 — Musical
12:00 — Turismo na Cultura
12:15 — Musical
13:00 — Raridades da MPB
14:00 — Musical
16:00 — Hora Cabana
17:00 — Especial: Os Intocáveis
18:00 — Canto Paraense
19:00 -T- Horário Político
20:10 — Atenção! Gravando!
21:00 — Clássicos Cultura
22:00 — Noite de jazz
23:00 — Musical
00:00 — Encerramento

O

64Praça Aberta": união das artes
A Praça do Povo está aberta, hoje, pa-

ra a música, dança, teatro, poesia e artes
plásticas em mais um projeto 

"Praça

Aberta", promovido todo primeiro domin-
go de cada mês, pela Fundação Cultural
do Pará Tancredo Neves, com o objetivo
de garantir ao público paraense um espe-
táculo envolvendo artistas amadores e
profissionais. A programação tem início
às 18 horas e é totalmente gratuita.

Quem se apresenta hoje são as ban-
das Nóxio, Maléfica e Nosferattus, a Aca-
demia de Danças Marilene Melo, o grupo
de teatro Artuando, o poeta André Teixei-
ra e a poetisa Jossete Lassance com gru-
po musical, e nas artes plásticas Walena
Bessa e Aristesio Paiva. Uma mostra de
cada coisa, que também funciona como
uma altenativa para esses artistas em
busca da divulgação de seu trabalho.

A programação musical desta vez foi
feita para quem curte ou quer conhecer
o heavy. A banda Nóxio faz um heavy tra-
dicional com as influências dos grupos
Led Zeppellin, Depp Purple e Black Sab-
bath, mas com um toque próprio que dá
a originalidade nesses garotos que crês-
ceram ouvindo Beatles e Rollig Stones.
Eles só não querem ser é confundidos com
metaleiros. "Nós somos radicais no esti-
lo, mas não somos marginais como os me-
taleiros e nem queremos ser sinônimos de
vandalismo ou bagunça. Somos roquei-
ros", enfatiza o vocalista e guitarrista da
banda, Lucivaldo. A banda já tem quatro
anos, mas a formação atual é recente;
sem um baterista definido — "sempre foi
o nosso problema" —, a banda, além de
Lucivado, conta com Tadeu (guitarra-
solo) e Pedro (contrabaixo), o baterista
convidado é Marcelo, do Crânio.

No show eles vão mostrar músicas co-
mo "Nóxio", instrumental, "Auto-
depreciador", que fala das drogas como
sinônimo de desvalorização e suas conse-
qüencias; 

"Entre o Bem e o Mal", a luta
entre Deus e o Diabo; e "O Negativo", que
fala do comodismo de um cara que não
consegue vencer os obstáculos da vida e
transfere seu lado negativo aos outros. A
banda tem uma demo gravada.

A banda Maléfica foi formada há pe-
lo menos um ano e faz um pop-hard-rock
original com influências de Peter Gabriel,
Rush, Nico Assumpção, Dio e Van Hallen.
A grande novidade dessa banda é que den-
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tro em breve poderá fazer um trabalho no
exterior, o que é o grande sonho das ban-
das de rock, dal porque a maioria das le-
trás que fazem são envinglês. O irmão do
tecladista Daniel Zaleswski, um engenhei-
ro de som que mora em Los Angeles, está
organizando a reunião de uns grupos aqui
no Brasil com a pretensão de fazer um
trabalho coletivo. A Maléfica está no
meio. A banda gravou uma demo com a
música "Look at Me"e está apostando no
sucesso. Enquanto o resultado não vem,
eles mostram no Centur as músicas "Após

Imagens", versão para 
"After Image", do

Rush, "Febre de Ambição", "Tanto Tem-
po", 

"Programas" e "Jump", do Van Hal-
len. A banda é formada por: Paulo
Astaroth (guitarra), Daniel Zalewski (te-
ciado), Eder Piezo (baixo), Edu Seth (ba-
teria) e Marco Novik (vocal).

A banda Nosferattus foi formada em
88 e faz o estilo death-thrash com alusões
ao ocultismo, violência e críticas à reli-
gião. Tem influências das bandas Sayer,
Metálica, Destruction e Kreator. Também
tem grandes pretensões de estourar no ex-
terior, por isso quer gravar sua primeira
demo para divulgação. A banda circula
freqüentemente pelo 

"Fanzine", boletim
informativo de circulação nacional dos ro-
queiros. No projeto Praça Aberta vai mos-
trar um instrumental feito pelo guitarrista
Evandro, sem título, "Death Machine",
"Don't Live", "Slaves of Bible" e "Black
Church", todas de autoria do próprio gru-
po. No próximo mês dezembro a banda se-
gue para Teresina a fim de participar do
Festival de Rock, que está sendo organi-
zado por lá. Talvez em janeiro vá para São
Paulo fazer um show com as bandas MX
e Dorsal. A formação é a seguinte: Peru
(guitarra e voz), Marcos Yogui (bateria),
Carlão (baixo), Príamo e Evandro
(guitarra-solo).

As artes plásticas aqui representada
pela pintura de Walena Bessa, traz paisa-
gens em óleo sobre pastel, em tons natu-
rais. Ela trabalha como artista plástica
há três anos e sente que o trabalho está
bastante amadurecido e merece ser ex-
posto. Esta é a sua estréia em mostras e
sua expectativa é das melhores. A poesia
com André Teixeira, estudante de segun-
do grau do Colégio Souza Franco, traz um
mundo trilhado em conflitos e na nature-
za. André vai expor pela primeira vez, 18

Hwt'.'--' ^B3P3fe';VÍ^a| JfPfô^r I YTÈ&t p ,tT ^HHr?flHl! ^SHl >VÍ "' 'I ^Bfflff ffljl íí'*^Úí*íBÍ* •.=— ?•¦*

Ls3 í

Grupo de artistas plásticos e

trabalhos em prosa e poesia num mural
de emoções. Ele escreve desde os 14 anos
e garante que o grande impulso de sua ar-
te é a leitura eclética e disciplinada que
faz. Aos 16 anos, seu grande sonho é lan-
çar um livro.

Já a poetisa Jossette Lassance mos-
trará seu trabalho ao som de flauta e vio-
lão, do grupo Creme Dental Sabor Musgo.
São sete poemas com assuntos diversos:
"Amor Serpente", "Violino, apelidei meu
poema", 

"Poeira", "Lobisomem", "Detar

lhes", "Festa da Colheita" e "Estrela qúl
Surge (Apenas um Rapaz em Transição)".
Jossette começou a expor seus trabalhos
em 79, durante, no 1? Encontro de Poesia
do Detur e agora vai lançar seu primeiro
livro "Memórias de uma Cadeira de Ba-
lanço", que será editado por uma editora
do Rio de Janeiro, pois 

"não quero nada
daqui do Estado, onde só me fecharam as
portas. Vou fazer tudo fora". O grupo que
acompanhará é formado por Augusto
Pampolha (vocal) e Francisco Coimbra

poetas que estará no Centur.
(flauta). Jossette tocará violão.

O teatro vem com o grupo Artuando
e sua peça 

"Fragmentos B 2" — uma co-
lagem de letras de músicas e textos de au-
tores brasileiros que têm a ver com a
realidade do Brasil atual. A adaptação do
texto foi feita por Edson Chagas que tam-
bém é diretor e ator, que afirma : "Qual-

quer semelhança com nomes, pessoas e
acontecimentos reais não é pura e total
coincidência". O grupo tem seis meses de
existência e já apresentou espetáculos na
penitenciária Fernando Guilhon, colégio
Paes de Carvalho, Vera Cruz e durante os
festejos da LBA pelo dia da criança. Ou-
tra peça de sua montagem é "Saga da
Amazônia". O elenco é formado por: Dê-
nis Moreira, Edson Chagas, Ivone Xisto,
Alex Lamarão, Mário Pureza, Guilherme
Gurjão, Tânia Magda, Ana Brito, Walmir
Brito e Andreli Bittencourt. Ficha técni-
ca; direção: Edson Chagas; assistente de
direção: Dênis Moreira; sonoplastia: Io-
neteRodrigues; figurinos: Dênis Moreira.
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Big Band da Fundação
Carlos Gomes tem um
encontro marcado com

o público belenense neste do-
mingo, às 10 horas, na Praça
da República. É que o grupo
estará fazendo mais uma
apresentação pela série Ro-
mulo Maiorana do Projeto
Waldemar Henrique, promo-
vido pelas fundações Carlos
Gomes e Romulo Maiorana
com apoio da Companhia Va-

le do Rio Doce.
O grupo é originário da

Banda Municipal Carlos Go-
mes, criada em abril de 1985,
resultante de um convênio f ir-
mado entre a Semec e o Ins-
tituto Estadual Carlos Gomes.
Com a extinção das ativida-
des da banda em dezembro de
1987 e após a realização de um

jCurso de férias de instrumen-
tos de sopro, realizado em ja-
neiro do ano passado — e

ministrado pelos professores
Reinaldo Coelho, Paulo Silva
e Luiz Gonzaga Carneiro —,
nasceu a Big Band.

Formada por um total de
18 instrumentistas sob a re-
gênci?. do trompetista Reinai-
do Ferreira, a Big Band,
apesar de seu curto tempo de
existência, tem sido alvo dê
grandes elogios pelas suas
apresentações em praças pú-
blicas, eventos sociais e cívi-
cos, com um repertório
composto por um vasto con-
tingente de peças de autores
brasileiros e estrangeiros. Ho-
je, a Big Band executará as
músicas "Anos Dourados"
(Tom Jobim), "Autumn Lea-
ves" (Johnny Mercer), "Cock-
tail for Two" (Arthur
Johnson), "Motivo Espanhol"
(Osvaldo Delgado), "Cara-
van" (Duke Ellington), "Ga-
rota de Ipanema" (Tom
Jobim), "Sabor Açaí" (Nilson
Chaves), "Boogie Down" (Al
Jarreau), "Miragem" (Dja-
van) e "Manuel" (Ed Mota).

Eduardo Dias volta ao
palco do WH com novo show

O rock de pesquisa e sem
panfletagem da banda 'Crack'

mo-
vimento de
canto lírico
está se
transfor-
mando
num dos fe-
nômenos
de maior
efervescên-
cia em Be-
lém. A
grande res-
ponsável
por essa mudança, a soprano e professora
de canto do Conservatório Carlos Gomes e
do Serviço de Atividades Musicais, Mari-
na Monarcha, estará apresentando um re-
citai na próxima terça-feira, às 21 horas, no
Teatro da Paz, acompanhada ao piano pe-
lo professor Fernando Palácios, numa pro-
dução da Madame Cã Empreendimentos.
Esse será o terceiro recital lírico promovi-
do pela iniciativa privada em Belém — os
outros foram os do tenor Augusto 0 de Al-
meida e da soprano Márcia Aliverti, tam-
bém produzidos pela Madame Cã —, numa
demonstração de que está havendo um in-
teresse cada vez maior do público belenen-
áe em geral, por eventos dessa natureza.

Mais uma dose
do "Crack" para
os fãs do rock
sem panfleta-
gem. Desta vez
será no bar Ce-
leste (1? de de-
zembro com Cu-
ruzu), dentro da
programação"Domingo Rock",
a partir das 20
horas. Com o
mesmo show que
apresentou re-
centemente no
Teatro Waldemar
Henrique, a ban-
da O Crack vai
mostrar o traba-
lho fundamenta-
do em pesquisas
rítmicas que têm
caracterizando
a proposta da
banda desde que estruturou
a nova formação. O show
tem o apoio de Fábio Tattoo,
que vai promover sorteio de
tatuagens.

O rock feito por essa
banda é, em seu bojo, um
ecletismo rítmico que mos-
tra do heavy ao merengue,
sem limitações, "contanto
que traga um resultado de
qualidade", diz o vocalista
Valdo. Os arranjos primam
pela perfeição e as letras,
quer do antigo repertório
quer do atual, trazem essa
preocupação da banda, dian-
te do público. "O som melhor
elaborado é um processo na-
tural que mostra o aperfei-
çoamento de cada músico",
comenta Valdo.

As letras trazem a visão
de mundo de cada um. A ci-
dade em que vivem e seu
dia-a-dia está exposta em"Liberdade Condicional", que
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Os integrantes da banda 'Crack'

vê a cidade e seu lado pro-
vinciano, onde fazer as coi-
sas que são identificadas
como fora do padrão é um
grande monstro. Por outro
lado, "Deserto", de autoria de
Roberto e Gallo, que faz par-
te do antigo repertório, é
bem mais instrospectiva e
conta a história de um cara
diante dos obstáculos da vi-
da e a sua insatisfação em
virtude de tal coisa. "Faze-
mos as letras baseadas na
realidade em que se vive, da
maneira como a percebe-
mos, sentimos", explica
Dênis.

Fazer um som que seja
aceito pelo público, comer-
ciai, sem que isso signifique
perda de qualidade é um dos
grandes lemas da banda que
tem um projeto de gravar
um disco independente no
próximo ano. Por enquanto,

as coisas ainda estão se es-
fraturando e falta patrocínio,
mas se depender da vontade
de cada um em sair à caça,
o disco vai ficar pronto rapi-
dinho. O repertório será ba-
sicamente o que eles vêm
mostrando nos shows reali-
zados ao longo deste ano,
num total de dez músicas.

A banda "O Crack" foi
formada há um ano, mas es-
tá com a formação atual há
cinco meses. Há ainda mui-
tas influências da antiga for-
mação, que trazia membros
das bandas "Insolência Pú-
blica" e "Metrópolis" e fazia
uma espécie de homenagem
à banda "The Crash", mas
aos poucos vai se reciclando
e conquistando uma identi-
dade própria. É formada
atualmente por: Dênis e Gal-
lo (guitarras), Valdo (vocal),
Calico (bateria) e Cristóvão
(baixo).

O cantor e compositor obiden-
se Eduardo Dias estará ini-
ciando hoje, às 21 horas, no
Teatro Experimental Walde-
mar.Henrique, a temporada do
seu mais novo espetáculo, inti-
tulado "Estrela Negra", em
Belém. O show será apresen-
tado ainda nos dias 8 e 9 de no-
vembro, no mesmo horário,
para depois retornar aos pai-
cos somente em dezembro. Os
ingressos estão à venda na bi-
lheteria do próprio teatro.

Em "Estrela Negra",
Eduardo Dias expõe ao públi-
co paraense um lado ainda
pouco conhecido dos que estão
acostumados a vê-lo nas apre-
sentações em praças públicas,,
bares, festivais ou em outros
eventos culturais: o romântico.
Por essa razão, o espetáculo
possui um certo caráter de ine-
ditismo. Dando mais ênfase ao
seu trabalho como compositor,
o artista mostrará ao público
uma produção que permane-
ceu guardada há um bom tem-
po, bem como composições mais recen-
tes, deixando de lado a música regio-
nal e explorando a temática da
sensualidade feminina, como demons-
tram alguns versos de "Fúria Român-
tica": "Moça bonita/descubra meu
tom/me suje de tinta qualquer do seu
batom/e quando sentires vontade de
amar/me tome infinito/luar sobre o
mar".

O repertório do show é composto,
em sua maioria, por composições de
autoria do próprio Eduardo Dias, como
"Gente Bonita", "Novelo de Luar", "Me-

lancolicamente", "Cantiga de Amor",
"Sedução", "Anjo", "O Canibal", "O De-
sejo de Amar", "Passarinho-Homem",
"Modinha de Rio", "Rio do Meu Luar",
"Fúria Romântica" e "Estrela Negra",
que dá título ao show e foi composta em
parceria com Paulo Uchoa. Além des-
sas, há também músicas de outros au-
tores, como "Canário" (Nilson Chaves
e João Gomes), "Dança da Mata" (Be-
to Paixão), "Portão do Mar" (Chico Se-
na) e até um ponto de umbanda,
intitulado "Toada do Rompe-Mato".

Eduardo Dias discorda do rótulo
"regional", que é geralmente utilizado
para classificar a sua música, embo-

Hoje 
é o último dia

de apresentação
do cantor e compositor
gaúcho Nei Lisboa em
Belém. O espetáculo,
que será apresentado
às 21 horas no Teatro
Margarida Schiwazzap- a
pa do Centur numa pro-
dução da Eccos Pro-
duções, de Mourão Jú-
nior e Clemente Farias,
é uma retrospectiva dos
dez anos de carreira do
artista, com músicas
dos LPs "Pra viajar no
Cosmos não precisa ga-
solina", "Noves Fora",
"Carecas da Jamaica"
e "Hein?!". A participa-

ção especial fica por
conta do ator e cantor
Antônio Falcão, que en-

carna Maria Bethânia
no palco e é acompa-
nhado por Nei Lisboa.
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Eduardo Dias: show inédito
ra não interprete esse termo no senti-
do pejorativo. Para ele, apesar de
explorar uma temática regional, sua
música possui uma linguagem univer-
sal, com estilos que vão do bolero ao
blues, da canção ao reggae e até ao
suingue do merengue bem latino. "O
regional flui naturalmente, uma vez
que sou um homem da Amazônia".

Como já vem se tornando praxe
em todos seus shows, Eduardo Dias se
apresentará também ao lado de artis-
tas convidados. Em "Estrela Negra", a
participação especial ficará por conta
de Otacílio Amaral e Floriano. Os mú-
sicos que o acompanharão no espeta-
culo são: Adelberth Carneiro (baixo e
violino), AlexSalles (teclado), Gorayeb
(percussão) e Adriana Carneiro (vo-
cal). A produção de "Estrela Negra" é
do próprio Eduardo Dias e Norma Ko-
bayashi. Assistentes de produção: Sil-
via Miranda e Reginaldo Santos.
Iluminação: Ruy Seixas. Som: Augus-
to. Cenário: Chiquinho. Apoio: Sandra
Campello e Antarctica. No próximo dia
7, Eduardo Dias estará se apresentan-
do na Feira Universitária e, no dia 24,
fazendo o show na segunda eliminató-
ria do Festival do Sesc.
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Os hits da Liberal FM Im
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NACIONAL
D "Saudades Guanabara" é o t i tulo do
19° lp da sambista Beth Carvalho
que chega às lojas no início deste mês.
Entre outras novidades a presença da di-
vina Elizeth Cardoso na faixa "Sorriso
de Criança", de Dona Ivone Lara e Dél-
cio Carvalho. O Ip dc Beth Carvalho
sai de fábrica com a marca de 100 mil

cópias, ou seja, de cara,-disco de ouro.
A BMG-Ariola agradece!
D Hoje é a última chance de você assis-
tir o showvdo gaúcho Nei Lisboa em nos-
sa capital. Acontece no Teatro
Margarida Schiwazzappa (Centur) a
partir das 21 horas. Nei vai mostrar o
melhçr do seu repertório incluindo mú-
sicas do seu último Ip "Hein?" outras
dos discos independentes e do óiimo
"Carecas da Jamiaca". Um programa
obrigatório para que quem gosta de boa
música.
D Uma grande pedida para este mês é
o relançamento de quatro discos de Mil-
ton Nascimento, já que este ano não
teremos nada novo dele. Trata-se de
"Courage", "Milton", "Travessia" e
"Journey To Dawn" grandes responsa-
veis pela abertura do mercado america-
no ao trabalho de Milton. O
interessante é que essa nova edição será
feita pela gravadora CBS e não pela
EMI, que possui quase toda a sua obra.
Inclusive foi a EMI que lançou na épo-
ca esses discos. De qualquer maneira é
uma ótima chance para quem quer com-
pletar sua coleção.

,' . . ..

D Enquanto seu disco anual começa a
ser mixado em Los Angeles, Roberto
Carlos conclui uma temporada de 70
shows pelos Estados Unidos. Para um
Madison Square Garden repleto de 15
mil espectadores, cantou 13 sucessos sen-
do dois em português. Seu lp "Sorriso",
lançado no inicio do ano naquele mer-
cado, já vendeu 900 mil cópias.
D Este mês nas lojas o último lp de Na-
ra Leão, "My Foolish Heart", grava-
do entre janeiro e fevereiro deste ano e
inicialmente visava apenas o mercado ja-
ponês. O disco é uma coletânea de
"standards" da música americana in-
cluindo, entre outras, as versões de "Ten-
derly" "My Funny Valentine" e
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"Summertime". Para variar, a produção
é de Roberto Menescal.

D Foi inaugurado há poucos dias em
São Paulo o Parque Raul Seixas,
em homenagem ao dito cujo, na aveni-
da Spabbado DAngelo, em Itaquera. O
evento reuniu figuras como Zé Geraldo,
Zenith e o Grupo Varande, entre cente-
nas de fans.
D _ Esta quase pronta a trilha sonora
"África/Brasil" 

que segundo seu
idealizador, o cineasta, compositor e ar-
rajandor André Luis Oliveira, é "um

projeto sobre a presença africana na mú-
sica brasileira". Tem participação de Dja-
van, Gerônimo, Maria Bethânia, Pena
Branca & Xavantinho e Andriana Cal-
canhoto.
D Martinho da Viia lança em bre-
ve seu novo lp, "O canto das Lavadei-
ras". Uma das faixas, "Dancei", de
Argemiro, será incluída na trilha n° 2 da
novela "Tieta" como tema de Modesto
Pires.
D O quarto disco solo de Chico Ba-
terá, "Cabana Cocktail", está saindo
no Brasil, via CBS. Apesar do repertó-
rio e lp terem nomes em inglês, este dis-
co é repleto de ritmos bem brasileiros. .
Tudo foi gravado no Brasil tendo Victor
Biglione, Chacal, Peninha e Marçalzinho
como convidados especiais.
D A CBS não quer perder cifras da mo-
da. Lança no final deste mês no Brasil
o lp do grupo Koama, que é o grande
responsável pelo estouro da lambada na
Europa.
D A partir do próximo dia 13, todos os
domingos, rola show de rock no Bar Ce-
leste. Começa com os Falsos Adep-
tos depois vem Nócegos(19) e
Albatroz(26). Inicia às 20 horas. In-
gressos à 5 cruzados.

INTERNACIONAL
D Estes são os melhorses disco da
década de 80 (na ordem de
classificação): "Psychocandy" (The
Jesus And Mary Chain), "Closcr"
(Joy Division), "Like a Virgin"
(Madonna), "Swordfishtrombones"

(Tom Waits), "Yo! Bum Rush The
Show" (Public Enemy), "Master
of Puppets" Metallica). "New York"
(Lou Reed), "Surf New Rosa"
(Pixies), "The Joshua Tree" (U2) e"Warehouse. Songs And Stories"
(Husker Du). Quem garante isso é
o semanário inglês "Sounds" na sua
última edição de setembro sobre a
música pop desta década. São apenas
10 lps de uma relação de 80
selecionados pela revista. É claro que
muita gente discorda!
D As coisas não andam muito boas
para Ozzy Osborne. A
possibilidade do rock star voltar a
viver com sua esposa foi rejeitada
pela corte de Londres. Osborne foi
expulso de casa depois dc dar umas
boas cacetadas na sua esposa. Dizem
as más línguas que Ozzy vai acabar
morando em uma caverna mas não a

NACIONAL
Marina - Francesa

- Kiko Zambianchi - Hey Jude
- Maria Bethânia - Reconvexo
- Djavan - Oceano
- Fagner - Amor Escondido

Internacional
- Richard Marx - Right here is waiting
- When In Home - The Promisse
- Goria Estefan - Don't Wanna Loose

You
- Prince - Batdance
- Jason Donovan - Two many Brooke

Heart
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do Batman e sim repleta de
morcegos. Tem muito a ver com sua
personalidade).
D O livro "Miles: The
Autobiogrophy" acaba de ser
lançado nos Estados Unidos. Nele o
famoso trumpetista narra os
acontecimentos de sua vida, traçando
um perfil de uma parte da história
do Jazz. Mas o livro foi mal recebido
pela crítica local que, entre outras
coisas, o definiu como "triste
testemunho de arrogância, de auto-
satisfação e de imaturidade".
O Encerrado os trabalhos de
gravação do novo disco de Nick
Cave aqui no Brasil. Os Bad Seeds,
banda de Nick, embarcou esta
semana para a Alemanha levando o
material bruto para ser mixado em
Berlim, O disco deve ser lançado no
final deste ano e, segundo o
guitarrista Blixa, o resultado desta
experiência foi gratificante.
O "The Sensual World" é o sexto
disco de Kate Bush. Demorou
quatro anos para ficar pronto. Tem
dez faixas com letras feitas pela
própria Kate sobre o universo
feminino. "Este é um dos meus
álbuns mais pessoais e femininos, e
eu particularmente quis que a música
título fosse o primeiro single. Sinto
que estra canção é uma forte
expressão da positiva energia
feminina". Mas essa faixa não ficou
como Kate queria. Ela se inspirou
na personagem Molly Bloom, do
livro "Ulisses", de James Joyce, e
queria colocar seu famoso monólogo
de fundo. Não pôde, mas o resultado
é bom. O toque gótico do lp fica por
conta do Trio Bulgarka da Bulgária,
cujas vozes dão certo clima sacro às
melodias de tom intimista. O
guitarrista David Gilmour também é
destaque no novo disco de Kate

Bush. Lançamento EMI-Odeom.
D Uma música inédita dos Rolling
Stones, chamada "Fancy Man
Blues" é a principal atração da
compilação "After The Hurrícane"
idealizada pelo produtor George
Martin com intuito de coletar fundos
para as vítimas de um furacão em
Montserrat. Paul McCartney & Stevie
Wonder, Status Quo, Elton John,
Nazareth, Dire Starits, The Police,
Simply Red, Duran Duran, Arrow,
Luther Vandross, Boy George,
Anderson, Wakeman, Bruford &
Howe e Midge Ure também cederam
faixas para este álbum.
D No final do mês sai na Inglaterra
uma caixa com cinco lps de Jimi
Hendrix com material inédito."Jimi Hendrix-Live And Unreleased"
inclui seis horas com o lengendário
guitarrista gravadas durante
participações em programas de rádio
nos Estados Unidos. Tem alguns
duetos com gente como Little
Richards, Curtis Knight, The Isley
Brothers e Edgar Winter e alguns
momentos de demos gravados em sua
casa em performance acústica. Uma
coleção de relíquias que vai deixar
seus fans alucinados.
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Lm SOCIAL
Carine os/n/89

O amor que tua presença emana é
tão intenso e a beleza de teu primeiro
mês de vida é indescritivo. Te amamos
muito pequenina bolinha de algodão.

Celeiro, Elaine e Cellne

Nachara Paímeira Saciada e Nancy Palmeira Sadala
Parabéns, por mais uma vitória, vocês conquistaram o tri-campeonato de nota
"10", em suas turmas no grandioso e excelente colégio "Crhistus", obtendo os

primeiros lugares tão bem merecidos, por seus méritos e dedicação aos estudos.
Que vocês continuem sempre assim para alegria nossa. Seus pais que lhes

amam muito. Chady e Naracy Sadalla.

Haroldo Cunha
{05/11/89}

Espero que a luz e a misericórdia de Deus
ilumine cada momento de sua vida e que esta

data seja um segmento de muitas outras.
Te amo.

Mauro
Adorei teu jeito

e agora não
tem mais jeito.

Te adoro.
Clívia.

Gustavo Damous
05-11-89

Filho, parabéns seu
aniversário, Deus

lhe abençoe. Sejas
feliz. Papai e

mamão.

Dina Couto
Hoje a cozinha é

nossa I Feliz
aniversário. Milhões

de beijos da
Família Trapo

Sorriso Lindo
Entre as coisas que mais
gosto, é gostar de amar

você. Paizão

Carlos Fares (05.11.89)
Precisamos da força que tens para

estarmos felizes a cada amanhecer. Te
amamos muito. Feliz Aniversário. De
sua esposa Eliana Fares e filhas:

Ceciliane e Cristiane Fares

Yita i 5.11.89
Te namorar é gostoso.

Parabéns peio seu
aniversário. Te quero
te qosto muito. Beijos

Vai

HOTÉIS
ALUGUEL:

ARSENAL
DIREITO DE FAMÍLIA — In-
ventários, separações omigá-
vets ou judiciais. Divórcios etc
abrangendo proposituros de
ações, defesas o recursos. Tra-
lar Escritório Haroldo Fernan-
des Advocacia & lmóveÍs:Rua
28 do Setembro 269 sala 207
Edifício Fátima F:2236272 Cj6

5009765

FRANCISCO NOGUEIRA
IMÓVEIS—Transf vendas
C.Nova Cj.Bela Dulce Maram-
baia,Marco,Pedrei-
ra,S.Braz,Canudos,Terra Fir-
me,Nazaró e interior do Esla-
do t/rua Joõo Alfredo 70 s/401
«224-8959 C/368.

5009746

PERCENTUAL LTDA — Ven-
de aluga administra e avalia o
seu imóvel com segurança e
efíciência.Venho conversar co-
nosco que leremos prazer em
apresentar nossos serviços Per-
centual ltda F/241-3730
R.Aristides Lobo 223 C/175J

5009397

ANANINDEUA

COMERCIO

PAULO EMlLIO MIRAN-
DA—Não pode dor infor-
mações telefônicas ref.a loca-
ção de 1 mansão de alto ro-

quinte próx ao Lago Azul, mas

podo pessoalmente lhe propor-
cionor visitas e lhe fornecer ou-
Iros detalhes pertinentes
1/224-5734 224-4150
Creci-979.

5009744

GALPÃO 1000M2—Alugo
excelente galpão próximo ao
Gemini na BR-316.Tra tar
2243B92/2254726.lnclusive
sábado domingo oté 22 hs.

5010320

BATISTA
CABIP8S

ADM. BELÉM — Api? c/2/4
amplos c/arm, embutidos saia
cop-coz. d.c.e. área de serviço
garagem só 3.000,00. Tr. 14
de Marco 655 ou 225-2462
241-1768. C/l 12-J.

0076563

ED.DEL REY —Alua', -l no
Tupimobós esq da Pariquis
c/sala jantar 2 qtos(l suíte)
c/sacada copa-coz banh área
serv dependência emp gara-
gem valor NCz 3.000,00. Éti-
ca Nazaré 237 F/224-5211.
C/001J.

0076740

FONTOURA CORRETA-
GEM —Temos candidatos
c/dinheiro na.mão p/comprar o
alugar casa apto terreno na BR
A.Montenegro Marco,Pedrei-
ra, B.Campos,Umarizal
c/Dr. Fontoura ou Inês
f/225-4363 C/575.

0076609

PAVIMENTO INTEIRO DE
750M2—Mafra aluga espo-
taculor área na Padre Eutíquio
px.à Mesbla de fronte 1 -° an-
dar prédio novo ótimo acaba-
mento ideal p/escriiórios gran-
dos empresas Mafra Av.Vas-
concelos 409

0076518

B.CAMPOS — Alugo prédio
comercial, térreo balcão c/am-
pio salão 2 wc, altos 03 quar-

. tos c/03 wc sito à Passag.
S.Sebastião, 45 a 5 mts da Po-
dre Eutíquio. T/13 de Maio,

' 126 altos Conj. 9 esq, da 7 de
Setembro. C/784.

0076435

!c ã s ã
CONFORTÁVEL—Aluga se
na Ruo Carlos de Carvalho
próx Mundurucus com salas
3/4 sendo 2 suíles copa-

¦cozinha, área c/lavanderio,
gradeada. Aluguel 1.300,00
Chaves na Duque 311
F/2267703 C/783

0076418

*APT*410 — Sola 1 suíto co-
zinha garagem frenle nascente
4-°ondar Ed Amazonas 16 No-
vembro 12.000,00. Tratar 7
Selembro 159 sala 18 Alberto
Poes horário com. ou 2251818
12 às 14.

5010310

ALUGA-SE APT* —Conlen-
do sala quarto cozinha banhei-
ro e garagem. Ed José Peixoto
da Costa. Preço á combinar.
Trotar fone 223-3625 ou
229-6302.

5009371

CASAS BAHIA SUPER-
MERCADO DE IMÓ-
VEIS—Vende aluga compra e
administra seu imóvel com
presteza seriedade e compe-
tância. 7 Selembro Edifício
Nazaré f/225-4912. C/1745.

0076394

DR.VIANNA-
AMOSTRAGEM/VIDEO —
Aluga prédio 2 pavimen-
tos na ô de Almeida per-
to Frutuoso Salão 2 ba-
nheiros copa Idoal p/es-
critório, loja, exposições
otc.2.000,00, Inclluslve
aos domingos C/1492

5009372

DR.VIANNA-TRABALHO
E CAPACIDADE — Aluga,
no Estado, galpão 400m2 2
salas banheno S.Lemos perto
Doca ideal p/depósito indús-
tria otc. 600,00.Veja vídeo
F/225-2203 inclusive aos do-
mingos C/1492

5009361

SALAS ED. CHAMIÉ —
Aluga-se 3, juntas ou separa-
damenlo, 14-°andar, c/área to-
tal de I05m2. T/F/224-0088.
Preço 650,00. C/953.

0076487

CONJ PfESCRITÓRIO
— Na primeira do Março
c/Manuel Barata e Edf Nun'AI-
varez 1305 c/2 salas e I ba-
nhoiro NCz 1.200,00. Inf
241-3062/222-2323 R.Arci-
preste 569 c/Pe. Eutiquio.

0076675

ED ANTONIO VELHO
—Aluga-se na Rua St-°Antônio
entre Pre Vargas e Frei Gil
c/sala de espera gabinete la-
vubo ar condicionado diviso-
rias esquad valor
NCz 1.200,00 Ética Nozaré
237 f/224-5211 C/001-J.

0076766

PRÉDIO COMERCIAL
—Aluga-se na 1 3 de Maio c/4
andares cada pavimento c/sa-
lão de 8x18m banheiro com-
pWr> cozinha portas enrolar
ár jo 5 7 6 m 2 valor
NCz20.000,00 Élica Nazaré
237 f/224-5211 C/001-J.

0076759

SALAS ED. CHAMIÉ —
Alugo-se 3, juntas au separa-
domente, l4-°andar, c/área to-
tal do 105m2. T/f/224-0088.
Preco 650.00. C/953.

0076520

ROSANA SATO—Aluga ca-.
sa na C.Nova 4 p/l .000,00 d
3/4, palio, sala, 2 amb, wc
soe, copa-coz,ároa dB sorv,

quinlal murado, forrada, cx
d'água, próx de tudo - pronla
p/morar.F/224-7825 C-1454

5009928

URUBATAN
D-OLIVEIRA—Aluga-se chá-
cara c/piscina telofone ampla
sala 5 suites copacozinha ároa
serv,garagem p/carros área li-
vre etc. p/NCz 2.200,00 na
Est.do 40 horas.T/A.Vosc 488
f/2413222 C/J42

5009810

ALUGA-SE —Uma casa no
Jardim Guanunby com gara-
gem sola 2/4 banho copa-
cozinha área de sorviço
p/NCz500,00 com dopósito
tr/222-4927 C/430.

5009127

CAMPINA

ESTRADA
NOTA

GALPÃO DEPOSITO EIME-
TALICA C/3.200m2 —
Vende-se/aluga-se n/D/Indus-
trial de Icoaraci, p/madoiroira
outro indústria pesada, área
d/20.000m2. C/esc/fone. Escri-
tório Leg, f/223-7224. C/930.

0076222

INTERIOR
DO ESTADO

PERCENTUAL ALUGA
C/EXCLUSIVIDADE — Exc.
escritório c/2 salas o 1 gabine-
le master + Igalpõo amplo no
térreo, de frento p/Bernardo
Sayão enlre Conceição e Ro-
borio Camelier .Tudo somente
NCz2.200,00.Porconlual Ltda
F/241-3730 R.Aristides Lobo
223 C/175J

5009402

GUAM
GRANDE ÁREA COMER-
CIAL COM FRIGORlFI-
COS—Mafra aluga Av Josó
Bonifácio local onde funcionou
a Casa do Bife ampla área
com 7box p/açougues 2frigor(-
ficos p/20lon etc p/5 mil
F/224-6784 Mafra Creci 1501

5009287

SALA PARA COMÉRCIO
—Mafra oluga na Av.Josó Bo-
nifácio 2765 esquina da Pass
Santa Fé ótimo locol paro
qualquer atividade comercial
p/400,00 Tratar: Av Assis de
Vasconcelos 409 F224-6784
C/1501

5009415

ICOARACI

CHÁCARA ALUGA-SE
C/PISCINA-Quadra de té-
nis quadro voley sauna à va-
por churrasqueira vestiário
masculino e feminino quadra
de peteca loc. BR-316 frente a
Inca t/Vieira c/053 Bernal do
Couto 659 f/222-5801
2240517.

5009220

PONTO COMERCIAL EM
CASTANHAL — CSporlas de
aço 60m2 de área só NCz
1.200,00 reaj. trimestral Kit-
net c/70 m2 só NCz 800,00
c/reaj trimestral Tr. 14 de Mar-
ço 655 24 1 -1768 ou
225-2462 c/113-J

0076597

MARAMBAIA
MARAMBAIA ALUGA-SE
—Apartamento c/sala 2/4 um
ocarpotadü ont. isolada Av
Almte Barroso c/pass. Matilde
p/T.Bastos N cz900
T/F/231-3398 Farias c/578.

5009877

MARAMBAIA ALUGAM-
SE —11 onze quartos p/Hotel
Pensão etc Rod.Aug. Montene-
gro oitos do Bradesco ótimo
p/empresas T.F.231-3398
Imobiliária Nosso Lar Av.Pe-
dro A.Cabral 268 c/Ac Dalva
c/578.

5009892

ALUGA-SE UMA CASA —
C/2 quartos toda murada, lo-
calizada no Conj. cohab L-6
(Icoaraci) T/p/f/227-2671 Cre-
ci 1419

5009989

ALUGA-SE UM EXCELEN-
TE GALPÃO — Medindo
2.200m2 com escritório ótimo
local NCz 5.500,00. Tratar lo-
ne 222-4214.

0076807

ALUGA-SE APTO — Praça
Repúblico suíte armários em-
butidos telefono etc. NCz
4.000,00 mensal. Tratar
2226228 e222022B. C/l 330.

5010296

CREMAÇÃO
CASA 2 PAVIMENTOS
C/PISCINA — Aluga-se na 9
de Janeiro c/gar sala som sala
estar/jantar lavabo coz área
dop emp lavanderia altos 3
suíles sala sacada tábuas corr
arm embutido.Nazaré 237
1/224-5211 C/J-001.

0076810

CHÃO E TETO — Aluga optf
no Residencial Norte Brasileiro
c/sola, 3 qts s/l suite e 1
c/arm.emb + cama de ca-
sa!,nh/sc, copa-coz c/arm emb,
área serv ele.Tratar na Gentil
508 F/222-5044 C/I61.J

0076640

COQUEIRO
ALUGA-SE— Ncz 250,00
casa de dois compartimentos
na Cidade Nova, tratar no
Conjunto do COHAB, Pass-
G3, n-°10 canto com SN-4. Se-
gunda feira até ós 13:00hs

0075336

ALUGA-SE UMA CASA —
De alvenaria com 1 quarto, lo-
calizado à Rodovia Arthur
Bernardes em frento à Compa-
nhia de Pesca Primar.
T/p/F/227-2671 Creci 1419

5009995

ALUGA-SE UMA CASA —
C/2 quartos, na Passagem
Santo Maria, Vila Sanla Ma-
ria, casa 3 , próximo à Rua 8
d e M a i o ,
(Icoaraci).T/p/F/227-2671
Creci 1419

5009998

RIBEIRO-BARBOSA
ADV.IMÔVEIS—Aluga na
Tv.Uberaba em frente a Petro-
brás.no Tapanã,ótima casa
c/2/4 (1 suito),sala,copa-
coz,área do sorviço.Apenas
NCzóOO,00.Tratar p/fone
227-0487 Creci 1566

5009767

RIBEIRO-BARBOSA
ADV.IMÔVEIS—Aluga am-
pia sala comercial,fino acaba-
mento wc privativo Trav. Cris-
tóvão Colombo, altos do Mini
Box, entre 4?e 5° Ruas.Tratar
p/fono 227-0487 Creci 1566

5009774

MARAMBAIA ALUGAM-
SE —2 Casas pequenas o 1

Íuarto 
p/Solteiro ou Solteira

/Imobiliária Nosso Lar Av.Pe-
dro A.Cabral 268 c/Av.Dalva
F/231-3398 c/578.

5009900

CASA NO CONJ.TAPA-
JÚS—Alugamos 2 quartos
amplas dependências quintal

tordim 
garagem toda murada

icm localizada. Tratar
f/223-1995 Paulo Danin Ad-
vocacia e Imóveis av Portugal
323/109-110 c/666

0075908

MARCA IMÓVEIS —Aluga
kit-net, no Res. Augusto Monte-
negro, sala, quarto, cozinha,
banheiro. T/Magalhães Bara-
ta, 62 F/225-0508 223-5900
C/121-J.

0076475

ALUGA-SE CONJ.4 SALAS
—P/escritório c/l banheiro e
copa inst. p/ar cond loc
av. Alm.Barroso p/Angustura
T/José Vieira C-053 Rua Bor-
nal do Couto 659 1/222-5801
224-0517.

5009215

DR.VIANNA — Aluga

p/700,00 ou transfere p/30mil
Ap.pintado taquoado,gara-
gem 2salas,3quartos,2banheÍ-
ros,copa cozinha,sorviço.lm-
pério Amazônico Veja vídeo
também domingo até 17h
F/225-2203 C/1492

5009386

DR.VIANNA-CORRETOR
ANO/88 — Aluga casa al-
venaria decorada c/azu-
ls|os lajotas lustres 2
quartos banheiro copa-
cozinha á.serviço.Mauri-
ti perto P.Miranda
1.600,00 Ve|a vídeo
F/225-211 BC/1492

5009357

DR.VIANNA.GARANTIA
ABSOLUTA — Aluga
Ap.Res.Elvira Chaves, gra-
doado, pintado,interf ono, ga-
ragom,sala,2 quartos,banhoi-
ro, copa cozinha serviço atrás
Costa e Silva 1.000,OO.Veja
vídeo F/225-2203 C/1492

5009377

DR.VIANNA-TRANALHO
DOMINGO — Aluga casa
alvenaria c/mais 15 dependén-
cias,pÍntada,lacos,pálio,gara-
gom,4 salas,5quarlos,2ba-
nheirot ok.Maurili perto Du-

que 1.600,00 Veja vfdea
F/225-2118 C/1492

5009382

ALUGO 1 APTO — Re-
sid.Natalicio Ribeiro 2/4 sala
coz 2 wc tanque a/serviço ga-
ragem interfone área livro

p/crianças px. 1? dezembro
desocupado pintado pronto
p/morar p/1.600 mensal.
233-4288 C/1031

5009927

MARCO

CHÃO E TETO
lenle residência
Rod, Augusto
c/gar para vár
p/2 amb,estar
da,3 qtos s/l
cama,copa-co
soe,dep com
serv,etc.Casa
nial.Maiores ir
Gentil 508
C/161-J

—Aluga exco-
p/oxeutivo na
Montenegro

ios carros,sala
ínlÍmo,varan-
ste c/arm e

z c/arm bh
p emp,área

estilo colo-
iformacõos na
F/222-5044

0076750

AlUGA-SE CONJ. 4 SA-
LAS —P/escritório c/l banhei-
ro e copa inst.p/ar cond loc
av. Alm. Barroso p/Angustura
T/José Vieira C-053 Rua Ber-
nal do Coulo 659 f/222-5801
224-0517.

0076625

MOSQUEIRO
CASA TÉRREA ALUGA-SE
—Na 16 de Novembro
Pass 8 Irmãos cfsala es-
tar/jantar 2 qtos ban co-
zinha pintada próximo a
Saudosa Maloca frente
p/o Veleiro 400,00 Ética
Nazaré 237 f/224-5211
C/l-J.

0076803

APT' C/TELEFONE—Aluga-
ie na Conselheiro c/14 de Abril
Ed Tancredo Penna c/sala es-
tar/jantar 2 qt%(l sufte) banh
coz área ser dep emp garag.
Valor NCz 2.700,00. Ética
Nazaré 237 F/2245211
C/001-J.

5009347

GALPÃO MAGNÍFICO —
Aluga-se um c/950m2, coberto
parcialmente, c/escritório e ou-
trai dependências. Bom p/ofi-
cina, estacionamento, depósito
e outros fins. Preço 2.800,00.
T/f/224-008B. C/953.

0076484

M Ã N S X Õ
NAZARÉ—Aluga-se exceien-
te mansão moderna c/vários
deps solões escrt serv p/resi-
dencia ou comércio recuada lu-

gar p/vários carros.Tratar Rui
Barbosa 819 fone 222-7372
222-0253 222-4526 C/1325

0076311

ALUGA-SE EXCELENTE
APTO — 3 quartos c/armários
embutidos, sala p/3 ambientes,
dop.completa de empregada,
garagem apenas 1 apto p/an-
dar, magnifica localização tra-
tar p/fone 224-0693 Creci
108J.

5009956

NAZARÉ ALUGA-SE —
Apt*1 c/2/3, banheiro social co-
zinha pequena sala.Aluguol
1 .700,00.Reajuite
quadrimestral. T/224-9564
C/1554

5009852

PAULO EMlLIO MIRANDA
— Aluga p/fins comerciais so-
mente e exclusivamente p/fir-
mas de grande porte, mansão
na Gentil Bittencourt, nas ime-
diaçõs do Centur 1/224-5734
224-4150 Creci-979.

5009728

APTO TEMPORADA —
Aluga-se por diária ou tempo-
rada um apto todo acarpetado
e mobiliado contendo 2/4 sala
sacada cozinha completa e ga-
ragem. Tratar no fone
222-2628.

5010280

ALUGA-SE ÚTIMO GAL-
PÂO — Na Rui Barbosa 186
entre Gaspar Viana e Munici-
palidade NCz6.000,00 tratar
pelos fones 222-4844
223-7006.

5008241

HAZARE

MAGUARY — Alugo-se ex-
celente casa c/3/4, sala, pátio,
lavanderia gradeado o muro-
da, forrada, no Alameda 24
C/76. T/f/224-5262 e
222-2216 Creci 910.

0076533

DR.VIANNA-TRABALHO
NO DOMINGO — Aluga,
tio Estado,casa alvenaria Co-
hab Icoaraci pátio sala 2 quar-
tos banherio copo cozinha ser-
viço omplo quinlal
400, OoO, Veja vídeo
F/225-2203 Tele» 2437
c/1492

5009353

BELÉM EMP. — Galpão
c/220m2 c/6,00m pe direito
em plena na Marques exceien-
lo para depósito sá NCz
3.500,00 Tr. 14 de Março 655
241-1768 ou 225-2462
c/113-J

0076595

ED.INÁCIO DIAS —Aluga-
se no Alie Barroso esq óa Al
Bancrévea c/sala estar/jantar
2 qtos banh cozinha áreo serv
garogem pintado limpo arma-
rio NCz 1.300,00 Elica Naza-
ré 237 f/224-5211 C/001-J.

0076745

PRÉDIO P/FINS COMER-
CIAIS —Aluga-se em plena
Alte Barroso esq c/Barão do
Triunfo onde funcionava o anti-
go Listei 2 pav amplos salões
c/armários salas grandes Tra-
lar Nazoré 237 f/224-5211
C/001-J.

0076748

ED DJANIRA—Aluga-se na
Tv do Chaco 1-° locação c/sala
estar/jantor 3 qtos banh co-
pa/cozinha área serviço gara-
gem. Pinlado limpo entacado
etc. Valro NCz 2.700,00. Éti-
ca Nazaré 237 F/2245211
C/001-J.

5009351

KIT-NET MOBILIADO —
! Aluga-se ótimo apt-°c/sala qto.
, cozinha banheiro social área

serviço e goragem mobília
completa incl. ar condiciono-
do. Al. NCz 1.800. Inf.
224-7451 ou B. do Couto,
491. C/348.

0076301

MILEO CHAVES — Tem pa-
ra alugar apto 2/4, sala estar,
cozinha, dependências empre-
gado, garagem bairro do
Morço. Tralar 223-2273. Cre-
ci 1668.

0076338

APT» RIO DE JANEIRO -
COPACABANA—C/salão 2
ambientes 1 sufte-t- 2/4 c/ar
cond. copa-coz dep.emp. mo-
biliado fino acabamento de
frente temporada ou contrato.
Tr. 14 de Março 655 ou
225-2462. C/112-J

0076560

CASA C/2 PAVIMENTOS
—Aluga-se na José Malcher
c/pátio gar living sala es-
tar/jantar desp lav coz dep/la-
va/ser altos 3 qtosjl suílejgab
banh armários nos quartos
grad Nazaré 237 f/224-5211
C/J-001.

0076814

CASA NA HENRIQUE
GURJÃO — A Chão e Teto
aluga ampla cosa,com diver-
sos compartÍmentos,inclusive 3
suites c/arm,amplo estaciona-
mento,em localização privile-
giada excelonte para grandes
empresas instalação de ime-
diata.Inf.na Gentil 508
F/222-5044 C/161-J

5009704

GALPÃO MAGNÍFICO —
Aluga-se um c/950m2, coberto
parcialmente, c/escritório e ou-
Iras dependências. Bom p/ofi-
cina, estacionamento, depósito
e outros fins. Preço 2.800,00.
T/f/224-0088. C/953.

0076517

PRÉDIO COMERCIAL NA
GENERALISSIMO —Aluga-
se ent/Nazaré e J.MAIcher
c/porão pátio 8 salas 2 banhei-
ros copa-coz quintal tábuas
corridas valor NCz4.000,00
Élica Nazaré 237 f/224-5211
C/J-001.

0076819

RARA OPORTUNIDA-
DE— Bongotó c/estacionamen-
to pavimentado p/30 carros lo-
calizado na Gov J.Malcher
próx Restaurante Lá em Casa
aluguel "NCz 10.000,00 Inf
241-3062 R. Arcipreste 569
Eduardo Barros C/l 37

0076670

APTO MOBILIADO
C/TELEFONE —Aluga-se
loc.Pres. Vargas ed. Importa-
dora c/sala 3 dorm s/l suíte 1
s/banho arm cop-coz dep
comp t/Vieira C/053 Bernal do
Couto 659 f/2225801
2240517.

5009213

PEDREIRA
CASA ALUGA-SE —Na Trav
Mauriti 677 Pedreira fone
233-0675, casa grande com 2
salas conjugadas 2 quartos va-
randas e dependências gara-
gem área murada c/20m2 c/2
frentes aluguel NCz 1.500,00.

5010084

KIT-NET MOBILIADO —
Aluga-se semanal sem formali-
dade em prédio novo com va-
ga de garagem à Av. Antônio
Everdosa 947 entre Eslrela e
Timbó (entr p/Mauriti) ver no
local com Antônio. C/925.

0076182

REDUTO
REDUTO ALUGA-SE — Ca-
sa antiga na Tv. Piedade c/ga-
ragem, 2 salas, 1 alcova, 2/4,
copo-cozinha, banheiro e área
cimentada c/tanque. Valor
NCz 2.500,00. T/224-9564
C/1554.

5009851

ALUGA-SE —Amplo quarto
em apto de duas pessoas para
moças de fino trato Ó de Al-
meida 930 Reduto. Fones
223-5636 e 223-8772.

0076230

SACRAMENTA
DR.VIANNA —Telex
2437-Aluga terreno murado
380m2 ideal p/estãncia (ma-
deira,pedra,turra) oficina etc.
R.A.Costo 300,00.Veja atra-
vés vídeo.Alugue com lolal se-
gurança F/225-2118 C/1492

5009895

SAO BRAS

ALUGA-SE UMA CASA
—Na Av. 25 de Setembro,
153, frente à feira, ótimo pon-
to comercial. Tratar no local ou

pelo fone 226-5546.
0076458

SÃO BRAZ—Aluga-se à Av
Almte Barroso Ed.L.Cláu-
dia,ap.101 8l-B,c/sala,3/4
s/l sufte,bh/social,copa-
cozinha,vaga de gara-
gem,áreae
etc.V/2.000,00.Tratar R.XV
de Nov.Ed.Chamié s/803
t/2252411 C/1003/R

0076352

ALUGO APARTAMENTO
KIT-NET 403 — No Edifício
El Dorodo Avenida Governa-
dor José Malcher perto do
Jumbo telefone 229-6335.

5008214

APARTAMENTO CfSALA
—2 quartos, banheiro social,
armário embutido, cozinha,
dependência de empregada
completa. Ed.Bros de Aguiar.
Aluguel NCz2.500,00 t/fone
2226597 2254734 creci n-°
276.

0075811

CASA TIPO APTO —Alugo
na José Bonifácio n-°1862 c/sa-
Ia 3 quartos bh social cozinha
dep empregada área loc exce-
lente aluguel NCz 1.500,00
tratar Vilhena 226-5489 ou
J.Malcher 2735 C/052. ,* -; 5010004

VIU FARAH-PASSAGEM
TOCANTINS, 104— Passa-
gem Tocantins, 103 casa tér-
rea 2 salas conjugadas 3q co-
zinha pátio e quintal. NCz
1.500,00. Tratar chave:
241-8421. C/347.

. 0076949

SOUZA
DR.VIANNA-CORRETOR
ANO/08 — Aluga casa al-
venaria gradeada pátio
varanda garagem sala 3
quartos banheiro copa
cozinha serviço amplo
quintal.Maguari 600,00
Ve|a vídeo F/2252118 no
Domingo C/1492

5009366

IMOBILIÁRIA YVAN RO-
DRIGUÊZ —Aluga enorme
casa gradeada Jardim Tropi-
cal,c/3 quart05,2 salas,2 ba-
nhoiros,copa,garagem,quin-
tal.NCz 1.000,00 Exijo íiador
prop. imóvel e
consig.F/235-0840 C/1539.

0076592

MANSÃO C/PISCINA E
SAUNA —Alugo a 15 minis
de Belém loc excelente px
BR-316 c/garagem v/carros
salões 3 suites casa caseiro ter-
renão murado sá 7.000,00
l/Vilhena 226-5489 C/052.

5009973

ALUGA-SE EXCELENTE
CASARÃO — Servindo para
grandes empresas, escolas e
clínicas e etc. salões, 6 quar-
tos, 2 varandas, cozinha, la-
vanda, quinlal e etc. outra com
goragem e 2 saias, 4 quartos,
3 banheiros, etc. Tratar fone
222-4214.

0076812

LOJAS COMERCIAIS —Na
José Bonifácio ótima p/qual-
quer tipo de negócio, em frente
ao Colégio Augusto Meira.
Maiores informações na Chão
e Teto na Gentil 508
F/222-5044 C/161-J

0076753

TELÉGRAFO
GALPÃO PRÕX A SENA-
DOR LEMOS — C/mais de
1000m2, amplo escritório
c/conj.de 7 salas c/central de
ar,instalação de primeira
p/empresas de grande por-
to.Tratar na Chão e Teto Gentil
508 F/222-5044 C/161-J

0076633

UMARIZAL
A CHÃO E TETO — Aluga
apt-0 no Ed.Marcelo da Fome-
ca,c/l suite, 1 quarto c/arm,
sala c/s a ca d a , co p a -
coz,bonheiro sc, gar dep comp
emp etc.Tratar na Gentil 508
F/222-5044 C/161-J

0076756

ED.BATISTA CAMPOS
—Aluga-se na Tiradentes esq
da Doca c/sala estar/jantar 2
qtos banh coz área serv dep
emp 2 garagens pintado limpo
lustres garagens valor
NCz 1.500,00 Ética Nazaró
237 f/224-5211 C/J-001.

0076806

ROSANA SATO ALUGA—
Apt-°na Alcindo Cacela Ed.Es-
toril c/ar condicionado/armá-
rios/camas/telefone,sa-
la,3/4,bh sociol,bh
emp,coz,garagem p/2.500,00
próx
D.Marreiros.Inf/224-7825
224-7033 C-1454

5009B35
APT' D. ROMUALDO DE
SEIXAS — Aluga-se sala 2/4
banheiro social copa cozinha
c/armários dep. comp. do em-
pregada. Tratar 241-3383.
Creci 1516.

nn7»;oon

DIVERSOS
E PENSIONÂTOS

ALUGA-SÉ QUARTO INDI-
VIDUAL — Para senhoras o
senhoritas que trabalhem fora.
Ambiente familiar. Trolar na
Antônio Barreto 361 próximo
a Doca de Souza franco.

0076184

RESIDÊNCIA FAMILIAR —
Alugamos quartos para moças
de fino trato que trabalhem fo-
ra óttmo ambiente excelonte lo-
calização. Pedimos referên-
cias. T/Av 16 do Novombro
112-altos.

5010294

CASA DE FAMÍLIA—Dispõe
de vagas p/senhores, rapazes,
moças c/ ou s/refeições am-
biente selecionado excelente
localização, p/diaristas e men-
solistas. Bairro do Nazaré.
Gentil, 1213. Fone 224-7407.

0076837

^kW"
MOVEIS
COMPRA

VENDA:

ARSENAL
TERRENO P/MAN-
SÂO—Cond. levyland.Romu-
lo Vieira, vendo
40x47,próx. Logo
Azul.P/comb. 1 casa alv.2

pav, Av. Son. Lemos, 1896,70
mil. Ponto com c/2 casas
mod,Pass.Stélio Maroja, 14.30
mil.F/222-2945 q/h C/1543

0075383

ARSENAL — Vende-se exco-
lente lerreno situado ò Rua do
Arsenal em frente ao Hosp.
Naval. Informações na
Tv.Leão XIII 55 sala 101 fone
224-9495 ou 223-8010. Creci
966.

0076286

ANANINDEUA
LAGO AZUL-VENDO TER-
RENO 1000M2 —Cam fun-
dações pronta e matorial ur-
gente motivo viagem. Total-
mente livre e desembaraçado.
Tratar com propriolário
225-3261 222-2195.

5009168

LINDOS TERRENOS — Pia-
no seco 10x30m próx.Conj.Jú-
lia Seffer,em 15 prost.fixas de
300,00.ólimo para investimen-
to.Temos poucos lo-
tes.Tr/Sr.Abemor sábado e
domingo das 8 às 18-00hs
Creci 566

0076340

MAGNÍFICO terreno
C / 5 0 x 2 0 0
N/BR-316—Vende-se f/as-
falto, próximo ao elevado do
Coqueiro firma s/const. seco
murado documentação perfei-
Ia, posse imediata. Escritório
leg, f/223-7224. C/930.

0076223

MARITUBA — Vende-se su-
perconfortávol casa om alve-
naria, c/2 pavimentos. Sala, 2
quartos, cozinha e banheiro.
Local: 4-° Rua. Sem barulho de
carro nem poluição. Valor
25.000,00. Fone' 224-6831
C/864.

0076292

MORADIA IMÓVEIS
VDO—Troco por carro cháca-
ra casa 2 salas 4 suítes cop-coz
telefone churrasqueira 2 pisei-
na qd voley paço artesiano de-
pósilo viveiros árvore frutiferas
tol 2262074 2262058 c/158-J

5009201

PARA COMÉRCIO Bl OU
RESIDÊNCIA — Oportunida-
de bem no meio da Cidade
Nova c/ ônibus, luz, telefono,
ele. Lotes c/10x25m prontos
p/construir em condomínio fe-
chado, legalizado, demarca-
do e c/numerosas áreas habi-
ladas c/casos boas. T/Sérgio
Mondonça Adv. Imóveis Ltda.
à Av. Mag. Barala, 842.
F/229-5046, 229-6385,
229-8167. C/232.

5009325

SlTIO 100 x 400M ANA-
NINDEUA—Junta ao rio ser-
ve p/criar camarão, peixe,
p/olaria, serraria, sítio, etc.
C/luz da Celpa, cosa de cosei-
ro, galpões, poço, 6,5 terefas
de macaxeira e mandioca pro-
duzindo, árvores frutíferas,

grando áreo desmaiada, área
ae mangue, Vendo posse e
benfeitorias. NCz 26.000,00.
T/Sérgio Mendonça Adv. Imó-
veis Ltda. à Av. Mag. Barata,
B42. F/229-5046, 229-6385,
229-8167. C/232.

5009322

VENDE-SE CASA
—Pass.Sta.Marta próximo Es-
trada Coqueiro terreno 10x39
sala, dois quarlos, banheiro,
cozinha ideal para Comércio,
oficina. Tratar Beckman fone
231-1151. Creci 552 Jesus
Salvo.

0076214

VENDE-SE CASA — Tipo co-
lonial por trás do Transbrasi-
líona sala,2 quartos, 1 suí-
te,banheiro,varando,cozi-
nha,garagem, torreno
20x2 4. Tralor Sr. Beckman,
Creci 552,fone 231-1151

0076216

BMaBanmHB
40,00 x 281,00 M
BR-316 KM 8 —C/galpão,
escritório, murado, ele. T/Sór-
gio Mendonça Adv. imóveis
Ltda. à Av. Mag. Barata, 842.
F/229-5046, 229-6385.
C/232.

5009330

ANANINDEUA VENDO
—Terreno medindo 30x100
c/igarapé de água cristalina
corrente permanente lotea-
mento Água Branco ao lado
do balneraio do Rouland
NCz7.000,00. Tratar
f/229-5237 c/169
documentado.

5009231

CLIMA EMPREENDIMEN-
TOS—Transfere no conj Ge-
ruído Palmeira c/gar pátio
c/grade sala 3/4 c.coz b.social
toda gradeada lajota chaves
no escritório t/f/233-3481
C/1532 NCz 15.000,00.

5009360

CLIMA EMPREENDIMEN-
TOS—Transfere no conj Ge-
raldo Palmeira casa c/gar co-
burla pátio sala 3/4 c.coz
b.sociol murada c/lustres ar-
mário emb banheiro portões
ferro frente p/plsla
t/f/233-3481 C/1532.

5009365

CLIMA EMPREENDIMEN-
TOS—Transfere no conj Go-
raldo Palmeira casa c/gar pá-
tio sala 3/4 c.coz b.social semi-
murada gradeada taqueada
poço artesiano chaves no escri-
tório t/f/233-3481 C/1532 Q
27/6 e 7.

5009369

CLIMA EMPREENDIMEN-
TOS—Transfere no conj Ge-
raldo Palmeira casa c/gar pá-
tio sala 2/4 c.coz b.social toda
murada t/f/233-3481 Q-27ca-
sa 6 e 7 NCz 10.000,00 moli-
vo viagem C/1532.

5009378

CLIMA EMPREENDIMEN.
TOS—Transfere no conj Ge-
raldo Palmeira cosa c/gar pá-
tio sala 2/4 c.coz b.social toda
gradeada chaves no escritório
t/f/233-3481 C/1532 Q-27 ca-
sa6e7 NCzlO.000,00.

5009383

CONJ J.SEFFER ÓTIMA
CASA —Vendo c/sala 3/4
copa-coz banh.social garag.
p/2 carros murada gradeada
telada pronta p/morar, terre-
não 20x30 na Rua 6. Inf. Bei-
flora 228-0754 226,7247
C/879.

0076365

GALPÃOEM
ANANINDEUA—Vende-se
com casa na Rua João Nunes
de Sousa galpão c/165m2 e
casa c/var sala estar/jantar
4qos (1 suítejbanh depóslt coz
ároa quintal. Élica Nazaré
237 F/2245211 C/001-J.

5009356

PAULO EMlLIO MIRAN-
DA — Vende
p/NCz 150.000,00 ò vista, na
Pracinha da Av.Brasil do Con-
domínio Lago Azul (placa do
corretor no local) lerreno todo
limpo, mu rado,medindo
60x100 T/224-5734
224-4150 Creci-979.

5009755

ROSANA SATO VENDE—
2.200,00 tèrrenão no BR-316
passando o Viaduto lado es-
querdo med 48x185 documen-
tado/seco/regulor/serv/empro-
so,galpão,construtora
etc.frente asfallo.Inf/224-7825
224-7033 C-1454

5009886

ROSANA SATO VENDE—
500 mil tèrrenão na BR-316
frenle asfalto em frente ao
Guaraná Garoto med 18x330
seco/regular/documenta-
do/se rv/conslrutora/empresas
etc estuda-se
proposta.F/224-7825 C-1454

5009896

VASCONCELOS IMÓVEIS
— BR-316 terreno de 60m de
frente por 80m de fundos no
Jardim Brazil condomínio fe-
chado murado um lado só
mansões oo lado l/com pró-
prietório f/226-0950
2265579 C/146B.

5009818

ANANINDEUA— Transfere-
se casa Conj.Geraldo Palmei-
ra, 3/4,sala,cozinha,bonhei-
ro,garagem,área coberta
atrás.gradeoda o murada. Va-
lor 12.000,00.Prelações em
dias. Tratar fone
231-4l73(Segunda à Sexta
no horário comercial] ou
Conj.Geraldo Palmeira Qua-
dra 8 casa 2(Sábados e Do-
mingos).Informações com Dr-a
Fálima

5009435

ESC. ALUIZIO GOU-
VEIA—Vde. residência em
Ananindeua c/jardim garagem
p/diversos carros piscino 4/4
(2 suítes) localização privile-
giada. Inf.Edf.Infante de Sa-
gres s/1802 fones
2246399-2233466. C/466.

0076702

OPORTUNIDADE ÚNICA
—Dr.Lindemberg vende em
Ananindeua de frente p/BR ter-
reno com 16x100 com prédio
de 4 pavimentos contendo 10
apartamentos piscina ideal
p/grandes empresas clubes etc
preço de ocasião 1.500.000
tratar f/226-5277 229-8625
C/884.

5009527

PAULO EMILIO MIRANDA
— Vende p/NCz
1.000.000,00 à visla, quita-
do, no km-1 da BR-316 a
200mts da pista em terreno de
750m2 de rua a rua mansão
de 300m2 com piscina.
T/224-5734 224-4150.
C/979.

5010081

SlTIO —Vende-se Marituba
com diversas árvores frutífe-
ras, murado parcialmente e ca-
sa em alvenaria faltando con-
cluir. Ananindeua casa em al-
venaria moradia para caseiro
o pequeno igarapé. Todos são
lerrenos limpos e secos. Tratar
pelo fone 226-8063.

5010312

TERRENAO 500M2 —Em
frente a Severauto ótimo p/re-
sidência galpão oficina depõsi-
to ou vila de casas e ponto co-
mercial próximo do Julia Seffer
p/panificadora ou mercadinho
t/235-0296 Sr. Haroldo.

5010338

ANANINDEUA PRÓXIMO
A PREFEITURA—Vende-se
terreno seco plano,cerca-
do,limpo,murado,medindo
25/105 servindo p/casa de la-
zer e outros. Aceila-se apt-°l<it-
net na BR-316 ou Marco.Inf.fo-
ne 224-3744 C/667.

5009916

MANSÃO NO LAGO
AZUL —A Chão o Toto vende
c/piscina gar p/vários carros
aparelhos ar cond avaranda-
da sala estar 2 qtôs s/l ste
c/closet e arm copa-coz bh jc
dop comp emp etc maiores in-
formações na Gentil 508
f/222-5044 C/161-J.

5009924

MOTIVO MUDANÇA —
Vende-se galpão BR-316 km 2
todo em olvenaria e estruturo
metálica de 9,30 em vão livre
p/32 c/7 de pé direito poço co-
pa banheiro, telefone e telex
T/224-9564 C/1554

5009863

IVONE EMPREENDIMEN-
TOS — Vende; terreno medin-
do 40 ms de frente por 50 ms
de fundo localização atrás do
Circulo Militar da BR-316. Mo-
lhores informações fones
233-0068 233-3069. C/J 145.

0076104

TERRENO PEDREIRINHA
—Vende-se próximo viaduto
2km, excelenle p/sítio, gronjo
etc. c/100mxl75m t/223-9175
224-4604 creci 618.

5008152

TERRENOS
BR-316— 15x55,murado,ler-
raplenado.2 1 x65,parcial.mu-
rada,ambos frente p/asfalto
área nobre de
Morilubo.T/235-2492, Mauro
Miranda.C/1333 ou Conj. Tro-
picai, R-3, C-10.

5008924

BATISTA
CAMPOS

APTOS TRANSF. OU QUI-
TADO— A Chão e Teto tem
várias opções, todos muito
bem localizados:Ed. Ville Del
Friori; Ed. Naldyr Santiago;
Ed. Ipô; Ed. Luigi Donadio;
Cobertura no Green Village;
Ed. Silvio Meira; Ed. Bertino
Lobato de Miranda; Ed. Lou-
renço Monteiro Lopes, etc. Tra-
tar no Gentil 508 f/2225044
C/161-J.

_^ 0076077
80.000.—Transfiro exceien-
te ap|.°sala banhoiro social 2/4
cozinha órea banheiro empre-
gada garagem bom localizado
ótima oportunidade desocupa-
d o . T r a i a r
2243892/2254726.lnclusive
sábado domingo C/153

5010316
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Classificados
INOVEIS:

Aluguel / CQmpra e Vencia

t^S^Sf? EMPREGOS:

Babá/Cozinheira/Escritórios
/Lavadeira / Servente / Comércio
/ Nível Superior / Demais Profis-
sionais.

SERVIÇOS PROFISSIONAIS:

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

áWÍ'
UTILIDADES PARA 0 LAR:

Decoração / Serviços para o
Lar / Antigüidades e Artes /
Festas, Animação e Alimenta-
ção / Animais e Planfds / Cine,
Foto e Som / Diversos.

UTILIDADE PUBLICA:

Telefones úteis / Empregos Dis-
poníveis no SI NE / Achados e
Perdidos

í2p COMUNICADOS:

Documentos Perdidos / Mu-
danças de Endereços / Oi?
versos.

NEOÓCI0S, INVESTIMENTOS
E OPORTUNIDADES:

Estabelecimentos Comernais e
Industriais / Jóias / Emprésti-
mos e Finanças / Telefones / Di-
versos

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO:

Serviços, Obras e Reformas /
Materiais Diversos

UÊ.
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS:

Assistência Técnica e Instala-
ções / Aluguel, Compra, Ven-,
das e Leasing / Diversos

<x?*
VEÍCULOS:

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

AGENCIAS
 COMÉRCIO

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

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

 SÃO BRAZ
Shopping Center São Braz

Fone: 228-3305
CIDADE NOVA

Av. Arterial - 18 - 612 - Loja 3
 CASTANHAL

Av. Magalhães Barata — 1190 — 2? Andar
ICOARACI 

Tv. Cristóvão Colombo esquina c/Rua Manoel Barata.

Classificados p/telefone MB 222-0133
HORÁRIO
AGÊNCIAS

De 2? a 6? feira"  8.00 às 18 horas
Aos Sábados ....'.  8.00 às 12 horas

LIB
De 2? a 6.a feira  8.00 às 18 horas
Aos Sábados  8.00 às 12 horas

^q4jr C01PRA
k ?B1M:

BATISTA
CAMPOS

APTO DC LUXO —P/Mar/90
Ed.LuIggl Donadlo 2 p/andar
3 lulloi varando lalflo iodai
c/varanda copa-cozinha a iorv
lavabo dep comp amp s.rocop
play-ground garagem privati*
va fino acabamento 230rn2 a
lotai m/detalhei 1/229-8233
PR-302 C/J-60.

5009944

APTO MANSÃO 7 —A
Chão • Teto tem opçoai em ap-
tos que são verdadeiras
mamões em a~paço,lazor,con-
forto e segurança Ed.Humber-
to Lobato,Ed.PortinarÍ,Ed.Cor-
tina D'Ampezzo e outros tra-
lar na Ganlil SOS f/222-5044
C/Iól-J.

5009917

¦.CAMPOS VENDE-SE —
Apl? 2 • 3/4 quiladoi 1'iala
cop-coz á.sorv 2 wc 110 mil 2-°
2/4 + 1 sufte 3wc sala cop-coz
á.serviço garage play-ground
250 mil com 2 sacadas.
Iní.chavos fono 224-3744
C/667.

5009903

CASASPRÊ-
FABRICADAS—Madoira-l»i
mlocionoda j/pré-
imunizadas,altcorco/pi-
so/bh.social em alvenaria 4
pag.Fixos entregamos pronta
p/morar. Inf/Tv.P. Eutfquio
417/A f/2227975.C/1562
construímos sua casa em alve-
naria e placas concreto 4
pog.fixoi f/2233796.

5009740

CHÃO E TETO —vondo Apt?
no Ed. Edgar Proenço, sala
c/sac, 3 qts s/1 ste c/arm e ar
cond., bh se c/box, coz c/arm,
área serv c/arm, dep comp
emp c/arm. etc. Tratar na Gen-
fil 508 F/2225044 C/161-J.

5009717

CYPRESS GARDEN —Con-
domínio fechado c/casas mo-
dornas, de vários modelos, en*
trega em Março/90, c/3 qts s/1
suite c/closet, varanda,
etc.c/uma imensa área de lazer
c/bosques, lagos.playground,
piscina, salão de festas, etc.to-
tal infra-estrutura de lazer e
seguraça, podendo ser finan-
dado 5.000 VRF p/CEF e a
poupança diretamente c/a
construlotra em ati 24 meses*
mais um sucesso Importadora
-Informações e vendas na
Chão o Tolo- Gonlil 508
f/2225044 0161

5009901

DR.VIANNA —Garantia
absoluta.Vende terreno de es*
quina c/2front«s 27x23m
A.Cacela/Murtdurucus p.asfal-
tado perto de tudo ideal p/pré*-
dio vertical galpão etc.
75 0 m i 1 . V o j a vldoo
F/225-2203 C/1492

5009828

DR.VlAfJNA^— Trabalho e
capacidade.Vende ap. P.Eutf*
guio perto pre garagem 2salas
3quortos banheiro ampla copa
dep.empregada serviço
lOOmil.Veja através de vídeo
F/225-2203 C/1492
Inc.domingo.

5009747

ID.PORTINALI —A Chão •
Teto vende apt-0 de alto pa-
drão, desocupado, andar alto,
um por andar, c/vista maravi-
lhosa da Pça da República e a
Baia do Guajará, salão p/mais
de 4 ambientes em tábua corri-
da, ampla copa-cozinha, 414
s/2 suftes c/arm embutidos, 2
dep de empregada, etc. Maio-
res informações na Chão e
Toto-Gontil 508, f/2225044
C/161-J

5009848

IMOBILIÁRIA DAHAS
—Vende aplo no Ed.Mtchelân-
gelo cl 3/4 sendo 1 sufte s/ba*
nho c/cozinha sala p/2 arnbien-
tes dependência de emprega*
da e garagem c/2 vagas.Tra-
lar Fonos 222-8600/222-4525
C/1023.

5009921

IMOBILIÁRIA DAHAS
—Vende apto no Ed.Michelân-
gelo d 3/4 sendo 1 sufte s/ba*
nho c/cozinha sala p/2 arnbien-
tes dependência de emprega-
da e garagem c/2 vagai.Tra-
lar Fonei 222-8600/222-4525
C/1023.

5009922

MANSÃO BATISTA CAM-
POS—Vendo c/piscina lindo
jardim amplo salão em granito
c/mesarino 3 suites c/hidromas-
sagem área de serviço depen-
dência p/ompreg.lavand.gara-
gom paro 5 corroí T/222-9548
C/1272

5009918

PRECISAMOS COMPRAR
—Você que estar c/seu imóvel
parado querendo vender ou
alugar procure-nos p/uma visi-
ta avaliações grátis autorize-
nos p/vender s/imóvel t/Vilhe-
na 226-5489 C/052.

5010000

PROLAR TEM O MELHOR
APT»— Do Belóm c/420 m2, 1

p/andar com salão p/4 am-
bientes c/varandâo, 4 suftes
c/varandas, salão de jantar
c/varandão, lavabo, copa-
cozinha, dep.empregada,
área de serviço. 2 vagas gara-
gem, salão de festa, play-
ground de altíssimo luxo. Tra-
tar Trav.3 Maio 1619 fone
229-8233 C/J-60.

5009945

PROLAR TEM RES.SAFIRA
— Pronto c/salâo em 2 am*
bientes c/varanda, 3 dormitó-
rios s/1 suíte banheiro social e
empregada, copa-cozinha,
área de serviço, 1 vaga gara-
gem. Tratar Trav. 3 de Maio
1619 fono 229-8233 C/J-60.

5010001

PROLAR TEM UM APT' —
Que você procura c/hall social,
sala de jantar, 3 suítes, lava-
bo, banhoiro social, dep.em-
pregada completa, área servi-
ço, vaga de garagem todo
avarandodo c/90m2 área pri-
votiva. Tratar 3 de Maio 1619

i fono 229-8233 C/J-60.
5009958

VENDE-SI —Excolonto caia
térrea ampla sala,3/4 (1
suítej,copa-cozinha,WC so-
ciol.aapôndência completa de
empregada,3 áreas de circula-
ção,lavanderia,garagem.To-
da gradeada.Local previlegia*
do Trv.São Pedro próx Arei-
preste B.campos.Tratar Fone:
226-4111 C/1741

5009715

PROLAR TRANSF APTO
—T/eaulpado no Ed Victor V
c/3/4 (1 suite), armários, sala
estar soe.em t/corrlda, lavabo,
ban.soe,eco zinha c/ar-
ma.,dep.comp.emp.á.serv.,
garagom privai.f/229-8233
Pr-325 C/J-60

5009954

p R o L A R
TRANSFiED.AQUARIUS
— (Caripunas px:Serzedelo
Corroa), 2/4,il.oi-
tar,banh.soc.c.cozinha,
á.serv., banh.serviçal, gara-
gem, etc.Pexincha-venha à
Prolar Tv:3 de Maio
1619-1:229-8233 Pr-204.
C/J-60.

5010002

P R Õ L 
~

TRANSFERE—Apt-°duplox li-
po executÍvo(Ed.Josué Freire)
às proximidades da Pça
B.Campos,1-° nível-sala estar
ioc,iacada,lavabo,c.cozinha.-
,a.serv.ban.emp.,2-° nível-1
suite,e.íntimo.M/detalhes.F/2-
29-8233/PR-101-CJ/60 1-'
habitação

5009991

P 5 Õ L Ã~
TRANSFERE —Apt? no
Ed.Edgard ProençaíApinagás
px, Pariquis) todo
equipado, ar*
condÍcionados,arm.emb.,3/4(
1 suite),sala estar
soc.,ban.ioc.,c.coz.c/arm.,de-
p.comp.emp.,a.serv.,garagem
privat.,olc. Tralar f/229-8233
PR-334 CJ/60

5010021

PROLAR VENDE —Última
unidadolll (pglo facilitado) 3
vagas de garagem privativas,
220 m2 Ed Paul Ricard (quali-
dade Emarky) á 1 quadra da
Pca D.Campos, 4/4 (2 luflos), 1
master c/varandão, salão soe.
em t/corrida p/3 amb.t/ava-
randad., lavabo, copa,coz.,
á-serv.,dep.comp.omp,gas en-
canado, s.recep.,playground,
guarila, rev.ext.em pastilhas,
otc.M/dotalhos f/229-8233
Pr-401 C/J-60.

5009987

PROLAR VENDE—Supor
AP,no Ed.Strauss{1 p/andar
310m2 a.últil),4 suiloi (1 mas-
ter c/closet) avarandadas,ga-
binetes,estar íntimo,salão so-
ctal avarandado, lavabo,co-
p a , c o z i -
nha,a.serv.,dep.comp.emp.,a-
.sorv.,2 gar., piscinas,play*
ground s.recepções,q.esportes
OIC.F/229-8233PR-418CJ60

5010031

PROMORADA TRANF
—Lindo apt-°1 quadra na pça
B.Campos gar priv sla 2 amb
2/4 s/tsufle c/arm copa deco-
rada dep emp área serv play
s/fostas V/F/2250822
2254959 C/J-143

5009939

PROMORADA VENDE
—Lindo apt? no Ed.Aquaríus
na Caripunas Serzedelo gar
privativa sala social 2 amplos

3ts 
c/arm s/abanho copa-coz

ep amp á.serv.74.000 pres
40O.V/F/225O822 2254959
C/J-143

5009931

PROMORADA VENDE —3
Suítes em B.Campos c/Preço de
3/4 Ed.Living Dinadio de fren-
te gar priv sacadas salão 2
amb living lav 3 suftes copa
dep emp s/festas saúna play
t/em pastilhas totalmente aca-
bado p/7.00 VRF CEF
V/F/2250822 2254959
C/J-143

5009952

PROMORADA VENDE
—No Ed.Delta Garden últimas
unidades andar 5 varandas
salão p/3 amb 4 suítes s/es-
tar/jontar s/jogos play saúna
bar Proço 400.000,00.
V/F/2250822 2254959
C/J-143

5009960

URUBATAN D'OLIVEIRA
—Vende Apt-°no Ed Rio Sena
c/sl 3/4 (1 suilo) o domais
dep.acab.de l-°e a maior á/Ia-
zer em edifício Inf. A.Vascon-
colos 488 f/241-3222 C/J42
aberto sábado e domingo até
18 hs.

5009756

URUBATAN D'OLIVEIRA
—Vondo Apt-°no Ed no Ed L.
Donadio próx. Pça demais
dop.ont/fov.90 acab.do 1?. Inf
A.Vasconcelos 488
f/241-3222 C/J42 aborto sa-
bado e domingo até 18 hs.

5009789

URUBATAN D'OLIVEIRA
—Vende AptPalto luxo no Ed
Palazo Ducalo a lOOmts da
Pça B.Campos c/salão 4 suftes
e demais dep. amplas . Inf
A.Vasconcelos 488
f/241-3222 C/J42 aborto sa-
bado e domingo até 18 hs.

5009792

URUBATAN
D'OLIVEIRA—Vondo-so apt-"
quitado recém construído
c/acabamento de l-°s/do festa
play-graund piscina sacada
sala 2/4 suite wc a/serv dep de
emp comp cozinha etc T/vasc
488 f/2413222 C/J-42

5009729

URUBATAN D'OLIVEI-
RA—Cobertura com piscina
transfere-se c/excelente vista
panorâmica ampla sala 4
qto~(] suite) dep.emp. 2 v.ga-
ragem.copacozinha etc.T/As-
sis Vasc 488 f/2413222 C/J42

5009786

URUBATAN
0'OLIVEIRA—Transforo-so
excelente apt-q de 1 dormitório
ampla sala cozinha b.social e
de empreg. armário e gara-
gom p/NCz 35.000,00 prost
baixo.T/A. Vasc 488
f/2413222 C/J42

5009815

FONTOURA CORRETA-
OEM —Transfiro no Aldeia do
Rádio apl? c/telefone gar sala
conj 3/4 2 bh.sociais cop-coz
área serviço prest/212,00 ex-
celente acabamento. Detalhes
I/225-4363.C/575

0076662

LINDA CASA EM SALINAS
—Com piscina toda ovaranda*
do no centro do lerreno medin-
do 30x30 localizada na parte
alta próximo do lago ven-
do.Melhores informações
¦231-2722 C/501

5009518

VENDO UMA CASA — Fal-
tando reparos na Timpiras com
Tubinambás com sala, 3 quar-
tos, cozinho, sala de banho,
quinlal e etc. todo escriturado.
Tralor fono 222-4214.

0076817

IXCLUSIVA (SO ALUGUEL)
Consultoria, PoQomot seu Aluguel em dio, meimo que o inquilino nao
pague, Aimtència Jurídica (gratuita), Condomínio, IPTU • Taxas.

sjki PROPOSTA IGUALNAO-H,
H LIGUE — 241-1768 OU 225-2462~

Administradora Belém Ltda.
TRAV: 14 DE MARÇO, 655

APTO
C/GARAGEM—Transforo-so
na Timbiras Ed.Chopin c/living
c/iacadc sala estar/|antar 3
qtos (1 suíle) s/banho coz dep
emp área serv armar Ética Na-
zaré 237 F/2245211 C/001-J

5009368-

APTO DE LUXO—Transforo-
se no Ed.Clair de Lune c/sala
estar/jantar c/sacada lavabo
estar Intimo 3qlos (1 sufte)
copa-coz área serv dep emp
gar armários em mogno em lo-
dos os qtos. F/2245211
C/001-J.

5009359

APTO VENDO —Por 35 mil
ou troco p/corro de igual ou
menor valor o apto de 2/4 2
banheiros garagom desocupa-
do a prestação da caixa e ape-
nas 200 cruzados.
F/229-5909 c/o dono C/437
F/229-5597.

0076462

BANDEIRA
COELHO—Transfere-se na
Serzedelo de frente para a
Pça Batista Campos c/living
c/sacada lavabo 4qtos (2 suíle)
c/varanda coz qto de emp á
serv wc emp e garagem Naza-
ré 237 F/2245211 C/001-J

5009364

CASA VENDE-SE —Loc. av
Conselheiro Furtado próximo a
Tupinambás c/6 dorm 2 s/ba-
nho copa-coz dep emp área
serviço quinlal. T/José Vieira
C/053 Bornol do Couto 659
f/222-5801 224-0517.

5009224
ED. CÂNDIDO
PEREIRA—Vondo-so na Pça
Amazonas c/sala p/2ambien-
tes c/sacada 3 suflês c/sacada
copa-coz área serv dep emp
comp garagem área útil
170m2 l-1ocaçõo Ética Noza-
ro 237 F/2245211 C/001-J.

5009373

ED.PUERTA DEL
SOL—Vende-se na São Fran-
cisco construído em condomínio
fechado c/4 suftes 3 vagas de
garagem 1 apto p/andar
36m2 de área útil gerador
próprio £tíca Nazaré 237
F/2245211 C/001-J.

5009376

EDIFÍCIO EDGAR PROEN-
ÇA — Na Apinagés transfere*
so prostação do NCz 103,00
até Julho do 90 3/4 sendo 1
suíte 1 banheiro social ampla
sala copa-cozinha dependdn-
cia para empregada e lavan-
doria com armários 2 ar condi-
cionados luminárias grades de
alumínio e garagem valor
NCz 195.000,00 tralar fono
243-1444 ou 223-5621.

5009062

ELMESCANY IMÚ-
VEIS—Transf. 1 apto no Ed.
Central, na Tv. S.Pedro ao la-
do da Mesbla móveis o cine-
mas 1,11,111 c/lqt., sala,
coz. c/armá rios, vetrif. encort.
c/lustres, porta em mogno
p/NCz-85.000,00
T.F.223-3589 241-3089
C/J 129

0076455

ESPETACULAR TERRENO
19x50 — Venda 3 quadras
da Pça.B.Campos silo Av.Ro-
berto Camelier px.Mundurucus
rara oportunidade.Para
depósÍto,clfnicas,edifício,arm-
azéns. Aceita-se carros.
Inf.f/2243192 C/27.

0076446
MORADIA IMÓVEIS VDO
—Paul Ricard a melhor opeõo
sal 3 amb 4q (2 suftes) c/armá-
rios lavabo cop-coz c/armário
dep emp c/armário área de
serviço 2 vag garage gás cen-
trai todo em fino acabomento
ólimo proço tel 2262058
2262074 C/158 MA038 ótimo
preço.

5009189

MORADIA IMÓVEIS VDO
—-Delta Garden aplo classe
'A' cond fechado saia 3 amb 4
suítes sala refeição dep emp
cop coz play ground piscina 2
garage c/parte do material de
acabamento interno todo c/sa-
coda toi 2262058 2262074
c/158-J

5009192

PATRIMÔNIO VENDE —
Terreno na (Jerônimo Pimentel
8,80x75) (na Pariquis
8,20x25) (na Auguslo Monto-
negro na pista 104x548 e
20x88). M/Inf. Trav. Rui Bar-
bosa n-°500 E ou f/220-0256.
C/187-J.

0076467

PATRIMÔNIO VEN-
DE—(Quilado) aptí\ nos
Ed.Matson Blanche, Ed.Sor-
riento, Ed.Fontaine Blue,
Ed.Valdir A.Nunes, Ed.Doi
Fiort, Ed.Roma, Paul Ricard,
Ed.Solar de Atnã, Ed.Hanover
Ed.Clair de Lune
M/inf.f/2200256C/187-J.

0076474

PATRIMÔNIO VENDE
APTÍS—4 íuiles Ed Cap Fer-
ral, Ed.Berlino Lobalo Ed.Ma-
laga Ed.Samarino Ed.Green
Vilago Ed. Delia Garden Ed.
Aldebaro Klautau M/inf.
Tv.Rul Barbosa, 500 E ou fone
220-0256 C/l 87-J.

0076476

PERCENTUAL TRANSFERE
— Ótimo apt? de frente
c/gar/sacada sala 2 amb., 1/4
+ sufte c/arm,
banh/soc,dep,ínterfone
NCz 150 mil e presi. 65,00. 5
anos pagos, rara oporlun.Per-
cenlual Ltda F/241-3730
R.Aristides Lobo 223 C/l 75J

5009405

PRÉ-FABRICADA — Uma
casa pronta 2q, sala, cozinha,
wc, pátio em L, forro e piso em
madeira de lei. Tratar fone
222-4976 Benedito das 19:00
às 21:00 hs. Segundo feira.

5009090

VENDE-SE SUPER
APT*— Edf.Sorriento, de fren-
le, living, 3 qlos (suíte), varan-
da, ed.paslilnado, pise. salão
de festas, garogem, dep.
comp. de empregado. Acaba-
mento de luxo, desocupado.
Preço 9.000 VRFs quitado.
Aruan do Carmo,
1/241-4614/235-7858. C/119.

0076198

VENDE-SE UMA CASA DE
2 PAVIMENTOS — Com 3
salas 3 quartos e 2 banheiros
volor NCz 130.000,00 Iralar
na Tupinambás á57 Vila Hilda
casa-5.

5009254

VENDO — Apartamenlo 3/4
na Genlil c/Serzedelo Ed. Pre-
sidente. Tratar Escritório
Dercyllios Noronha. Fone
222-5669. Creci 256.

0076.119

BELÉM EMP. — Panlo co-
mercial na Pe. Eutiquio c/bal-
cão em fórmica wc escritório

prateleiras portas de aço exce*
lente bar boutique. Tr/14 de
Março 655 ou 225-2462
241-1768. C/l 12-J.

0076572

COM UM SINAL DE—45 mil
+ 8 parcelas de 9mil e 19mil
nas chaves,vocé compra uma
aplo com sacada 3 quartos um
suíte em plena Quintino Bo-
caiuva acabamento lodo de
primeira F/2312722 C/501

5009489

COM UM SINAL DE—45 mil
+ 8 parcelas de 9mi! o 19mil
nas chavos,vocô compra uma
apto com sacada 3 quartos um
suíte om plena Quintino Bo-
caiuva acabamento todo de
primeira F/2312722 C/501

5009490

COM UM SINAL DE—45 mil
+ 8 parcelas de 9mil e 19mil
nas chavos,vocô compra uma
aplo com sacada 3 quartos um
suíte em plena Quintino Bo-
caiuva acabamento todo de
primeira F/2312722 C/501

5009491

COM UM SINAL DE—45 mil
+ 8 parcelas de 9mil e 19mil
nas chavos,vocô compra uma
apto com sacada 3 quartos um
suíle em plena Quintino Bo-
caiuva acabamento todo de
primeira F/2312722 C/501

5009493

COM UM SINAL DE—45 mil
+ 8 parcelas de 9mil e 19mil
nas chaves,vocé compra uma
apto com sacada 3 quartos um
suíte em plena Quintino Bo-
caiuva acabamento todo de
primeira F/2312722 C/501

5009494

COM UM SINAL DE—45 mil
+ 8 parcelas de 9mil e 19mil
nas chaves,você compra uma
apto com sacada 3 quartos um
suíte em plena Quintino Bo-
caiuva acabamento todo de
primeira F/2312722 C/501

5009495

COM UM SINAL DE—45 mil
+ 8 parcelas de 9mü e 19mil
nas choves,vocô compra uma
apto com sacada 3 quartos um
suíte em plena Quintino Bo-
caiuva acabamento todo de
primeira F/2312722 C/501

5009498

COM UM SINAL DE—45 mil
+ 8 parcelas de 9mil e 19mil
nas chaves,vocè compra uma
apto com sacada 3 quartos um
suíle em plena Quintino Bo-
caiuva acabamento lodo de
primeira F/2312722 C/501

5009500

COM UM SINAL DE—45 mil
+ 8 parcelas de 9mil e 19mil
nas chaves,você compra uma
aplo com sacada 3 quartos um
suíte em plena Quintino Bo-
caiuva acabamento todo de
primeira F/2312722 C/501

5009501

j COM UM SINAL DE—45 mil
+ 8 parcelas de'9mil e l^mil
nas chaves,você compra unia'
apto com sacada 3 quarlos um
suíte em plena Quintino Bo-
caiuva acabamento todo de
primeira F/2312722 C/501

5009506

APT* TRANSFIRO —Saca-
da sala 2 ambientes banheiro
social 2/4 sendo 1 sufte c/ar-
mários cozinha área dep.com-
pleta empregada garagem
prédio próx.Colégio Ideal
prestação baixa
224-3892/225-4726 C/153

5010326

PROLAR TRANSF — Apt-0
no Ed. Mozart c/2/4 (1 suite),
sala estar, ban. soe, c.coz,
á.serv, dep.comp.emp, arma*
rios embutodos em mogno, ga-
ragem ólimo acabamento. Ve-
nha à Prolar Tv. 3 de Maio,
1619. f/229-8233. PR-207.
C/J-60.

5010188

4 SUITES NOS MELHORES
EDIFÍCIOS—De Belém, cond.
fechado, tolal infra-estrutura,
venha conferir pessoalmente
na Chão e Teto: Ed. Palazzo
Ducale lacto em Batista Cam-
pos; Ed. Delta Garden na Ser-
zedelo Corrêa; Ed. Paul Ri-
card 

px 
Pça Batista Campos;

Ed. Maison Laffite na Domin-
gos Marreiros; Ed. Cortina
D'Ampezzo na Rui Barbosa;
Ed. Humberto Lobato; Ed. Al-
debaro Klautau na Gov José
Malcher; Ed. Portucale na Pça
da Republica, etc. Tratar na
Gonlil 508 f/222-5044
C/161-J

5008899

CNI ED REGENT—Park 2 o
3/4 R.Camelier S.10.583,00
p.lixas 884,00 ult.unidades
pise g.privativa e p/visitas ele
plantão local obra atendemos
também aos domingos
241-3973/241-5830/241-04-
69 J-144.

5005216

CNI VENDE APTO—Ed.Pa-
lazo Ducale pça Batista Cam-

pos 4 suítes terraço amplo sa-
lão lavabo piscina sauna qua-
dra de esporte garagem aten-
demos também aos domingos
241-3973/241-5830/241-58-
50 J-144.

5005929

CNI VENDE ED.ANTONIO
MARQUES —Apto 2/4 c/sa-
cadas também sacada frontal
na sala estar/jantar pise adulto
e infantil lavanderia industrial
etc atendemos também aos do-
mingos 241-3973/241-5830
J-144.

5005228

CNI VENDE —Aplo
Ed.Naldyr Santiago salão 1
suíte 2/4 dep completa empre*
gada b.social salão res-
cepçôes sauna piscina portão
eletrônico atendo também aos
domingos 241-3973
241-5830 241-5850 J-144.

5005164

CYPRESS GARDEN—Con-
domínio fechado c/casas mo-
dornas, de vários modelos, an-
trega em Março/90 c/3 qts s/l
suíle c/closet, varanda, otc.
C/uma imensa área de lazer
c/bosques, tagos, play ground,
piscina, salão de festa, ele.
C/total infra estrutura de lazer
e segurança, podendo ser fi-
nanciado £.00 VRF p/CEF o o
poupança diretamente c/a
construtora em alé 24 meses
mais um sucesso importadora.
Informações e vendas na Chão
e Telo Genlil 508 F/222-5044.
C/161-J.

5006966

PROLAR VENDE —Luxuoso
apt? no Ed.Fortim do Castelo
(1 p/andar),todo eaulpa*
ao,4suíles(l master c/closel)
avarandadas,s.soc. em l/corri-
da p/3 amb. todo avaranda-
do, lavabo, copa, cozi-
n ti a, á. sor., dep, cop. omp., a
gar.privai,,playground,*.fei-
tas,ant.parab,,varandas em
blindex,revest.ext.em pastl-
IKas.olc...Tralar 229-8233
PR-402 C/J-60

5010044

TERRENAO VENDO OU
TROCO—Dando como enlr
voja só o que nós temos p/vocé
Apinagés 24x44,1? de Dez
60x80 Av.Marques no Marco
Ó.624m2 c/lojai galpões c/re*
sid temos na BR 316 50x2200
A.Mon tenegro 150x450
t/224-0411 C/540.

5010126

TRANSFIRO APT' -Sacada
sala 2 ambientes banheiro so-
ciol 3/4 seno 1 suíte c/armários
ar condicionado grades cozi-
nha área dep.empregada ga-
ragem apt-°desocupado pinta-
d T r a t a r
224-3892/225-4726 C/153

5010307

COMERCIO
COMÉRCIO — Vende-se 2
apt-\ no Ed. Nazaré de esqui-
na com a 15 do Novembro, e

¦no Ed. Lobras na Rua J. Alfre-
do servindo p/moradta e co-
mércio. T/f/224-5262 e
222-2216. Creci 910.

0076538

ESPETACULAR PRÉDIO
COMERCIAL— E residencial
Mafra vende em pleno comer-
cio rua M Barala px PVargai
com ampla loja térrea e 2pavi-
mentos de fino acabamento
2salões 4quartos piscina ele
F2246784 C/1501

5009458

RESTAURANTE NO CO-
MÉRCIO —Mafra transfere
ou aceita sócio todo equipado
com móveis e utensílios em ge-
ral e telefone ótima clientela e
faturamento F/224-6784 Ma-
fra Assis Vasconcelos 409
C/1501

0076534

TRANSFERE-SE EXCELEN-
TE APARTAMENTO — No
José Peixoto da Costa conlen-
do 2 quartos sala copo*
cozinha garagem sacada, pre*
ço NCzl 10.000,00 tratar com
Dr.Pimenlol 224-5344 Creci
1385

5009519

TRANSFERE-SE —Excelente
Ponto comercial supermerca-
do, dois prédios intalações
mercadorias açougue depósi-
Io. Tratar C. Salles, 198, s/201
fono 241-3418/231-0619.
C/304.

0076545

VENDE-SE APARTAMEN-
TO — No Ed. Importadora 7-
andar e no Ed. Nassar. Paga-
mento à visla. Tralar Ed. Cna-
mié s/1009 fone 222-9459 15
às 18 hs.

0076577

VENDE-SE JOSÉ BONIFA-
CIO —Bernado Sayão terre-
nos total 22,10x68,75 ou se-
parados 12/10,10x68,75 um
deles casa alvenaria sufte 4/4
garagem. Tratar fone
241-3418/231-0619. C/304.

0076548

APTO QUITADO NO
ED.FATIMA — Vonde-so
c/ampla sala 2/4'Copa*cozinha
banheiro social área de serviço
sacadas desocupado servindo
p/fins residenciais fone
226-0950 226-5579 C/139.

5009823

ATENÇÃO PROFISSIO-
NAIS LIBERAIS —A Chão e
Teto vende várias salas no Ed.
Antônio Velho, podendo ser fi-
naciada até 36 meses, não
perca a oportunidade de in-
vestimentos ou de adquirir a
sua pelo preço de aluguel.
Maiores informações na Gentil
508 F/2225044 C/161-J.

5009713

ATENÇÃO PROFISSIO-
NAIS LEBERAIS —A Chão e
Teto vende várias salas no Ed.
Antônio Velho, podendo ser fi-
nanciado oté 36 meses-Não
perca a oportunidade de in-
vestimento ou adquirir a sua
sala pelo preço de aluguel-
Maiores informações na Gentil
508, f/2225044 C/161-J

5009859

CASA EM VÁRIOS BAIR-
ROS —A Chão e Teto tem di-
versas casas em localizações
estratégicas p/você morar ou
colocar seu negócio Senador
Lemos,Manoel Barata,Augus-
to Montenegro etc tratar na
Gentil 508 f/222-5044
C/161-J.

5009912

DR.VIANNA —Garantia to-
tal.Vendo torreno 2829m2
c/residência e comércio todo
murado frenle p/alfallado
ideal p/bar restaurante lava
jato etc. Estrada do Outeiro-
leoaraci lOOmil F/225-2203
C/1492

5009873

DR.VIANNA —Trabalho o
capacidade.Vende terreno
585m2 perímetro asfaltado
perto tudo inclusive ban*
cos,ideal p/edificação moder-
na,galpão etc.D.Dutra porto
Curuçá 4 5 m i I.V e j a
Vldeo.F/225-2203 C/1492

5009775

URUBATAN D'OLIVEIRA
—Vende Apt-° no Ed J.Mara-

joara próx. Marex c/sl 3/4
ban.coz.á/serv.e gar poupan-
ça facilit. 10 meses acab.do
1--.Inf.A.Vasconcelos 488
f/241-3222 C/J42 aberto sa-
bado e domingo até 18 hs.

5009770

ATENÇÃO LOJISTAS- A
Chão e Teto vende várias lojas
no Shopping São BRas p/vocé
colocar o seu negócio, poden-
do parcelar diretamente em
até 36 meses. Não perca a
oportunidade de adquirir a
sua loja sem luvas pagando
praticamente o preço de alu*
guei. Maiores informações na
Gentil 508 f/2225044
C/161-J.

0076075

PROLAR VENDE —Prédio 2
pav.(A.Lobo px. Frutuoso) d 1
loja,2gab.,1 salão,2
ban. soe,copa, j.inv.á.serv.
(térreo).salão p/3 amb.,saca-
da,2 gab.,copa,ban.soc.,ter-
race,etc.próprio p/escrità-
rios, restaurantes, consulto-
rios,ateliers, etc... Venha à
Prolar-Tv. 3 de Maio,1619
f/229-8233 PR-814C/J60

5010129

dada OPORTUNIDADE—
2 casas de alvenaria ambas
c/sala 3/4 etc. Falt. reparos
p/fins resid. ou comerciais terr.
7x35 na F.Cantão (Boilique)
ontro Gen. Gurjão e C. Gomes.
Inf. 228-0754 226-7247
C/879

0076362

LOJAS C/SOBRELOJAS
—Na Rua dos 48 à 20 mts do
Padre Eutiquio em frente à
Mesbla, lojas c/440 mts fecha-
da ótimo Investimento servindo
p/qualquor ramo de negócio,
entrada a partir de 40.000,00
a seguir 7.000,00 mensal res-
tanto após a chave financiado
alráves do Bradesco. Tralar
Construtora Coimbra Ltda. Tel
226-0724 Creci 290

0076497

MORE EM OUTEIRO (A
PRAIA É GRÁTIS)—Morar
na orla marílma é bem melhor.
O que antes era só possível nas
férias voei pode ter agora, to*
dos os dias. Vende-se terrenos
prontos p/conslruir, legaliza-
dos, c/12,00 x 30,00 m. Do
frente p/a Bafa do Guajará,
c/ônibus, luz, asfalto e praia a
porta. Só 20 prestações i/en-
trada, desde NCz 257,00.
Promoção por tempo limitado.
T/Sérgio Mendonça Adv. Imó-
veis Ltda. Av. Mag. Barata,
842. F/229-5046, 529-6385,
229-8167 C/232.

5009293

CA1PIIA
ASCON IMÓVEIS — Vondo
casa/2 amb. ampla s/conj. coz.
banh. área porão. Altos: 2/4 1
tuíte na Campos Sales. Valor
750 mil. Tralar Rua A. Lobo,
442 s/101/102. TI: 224-7189.
Creci 098.

0075877

ASCON IMÓVEIS — Vondo
casa c/30 comp. 850 mil 8
salões 3 suítes 2/4 copa-
cozinha 3 banheiros pátio ga-
ragem quintal. Tratar Rua A.
Lobo, 442 s/101/102. TI:
224-71B9. Creci 098.

0075881

CAMPINA —Transfiro apto
de 1/4 no Peixoto da Costa
modificado lajotado gradeado
banheiro c/box e armário. Tra-
tar na Manoel Barata 47
S/101 ou tel 223-7646 C/100.

500B674

CNI ED LÚCIA MORGADO
—Presi fixas 1.321,38 1 suito
2/4 salão dep empregada
completa etc atendemos tam-
bém aos domingos
241-3973/241-5830/241-58-
50/224-8726 J-144.

5005190

EDIFÍCIO SAO FRANCIS-
CO — Venha desfrutar desta
maravilha apt? pronto 1/p/an-
dar sala 3 ambientes 3 suftes 4
sacadas lavabo copa-cozinha
dep. comp. empregada gara-
gem privativa play-ground pis-
cina salão recepção sáuna últi-
mas unidades, venha conferir à
Tv. São Francisco, 266. Reali*
zação const. e Incorp. Touro
Beckman. Creci 73.

0075417

PROLAR VENDE— Ed.Por-
tucale(2 v.garagem) vista pa-
noròmka, 270m2, 3 suiles(1
master c/46m2), gabinete, la-
vabo, s.jantar,
c.coz,a.serv.,dep.comp.emp.,-
a.lazer c/300m2,s.festas, ter-
race c/bar c/vista p/Pça. Repú-
blica, varandas
elc.F/229-8233/PR.309-CJ/60

5009942

URUBATAN D'OLIVEIRA
—Vende Apt-1 no Ed Nadyr
Santiago ent/doz/89 c/sa 3/4
(1 sufte) e demais dep.
acab.do 1 --poupança falicit.20
meses corretor no local S.Fran-
cisco próx.V.Cabral ou Av
A.Vasconcelos 488
f/241-3222 C3J42 aberto so-
bado e domingo alé 18 hs.

5009738

URUBATAN D'OLIVEIRA
—Vende Apt?no Ed Clementi-
no José dos Santos no melhor
ponto da 16 c/salão 3/4 (1 suí-
te) e demais dep.acab.de l-a
preço de lançamento
Inf.Av.Vasconcelos 488
f/241-3222 C/J42 aberto sa-
bado o domingo até 18 hs.

5009745

P E R C E N T UAL
TRANSF.APTO DESOCU-
PADO — Ótimo prédio, 2apl-°

E/and, 
gar salão,lava-

o, 2/4 + 1 suito
c/arm, banh/social, copa-
coz,área/serv, dep/emp.inter-
fone, t/arejado.baratíssi-
mo.Prest. NCz550,00.Porcon-
tual Llda.Tel.241-3730 R.Aris-
tidos Lobo 223 C/175J

5009422

BELÉM EMP. — Consultório
dentário todo equipado c/mat.
e inst. dentários c/ar condicio*
nado e telefone decorado
c/cortinas ele. urgente mot. via-
gem. Tr/14 do Março 655
241-1768 ou 225-2462.
C/l 12-J

0076580

CAH0D0S
CASA TÉRREA DE ALVE-
NARIA—Mafra vende preci-
sando reparos na rua Américo
Sta Rosa px Nina Ribeiro pá-
tio 2salas 2quartos copa-coz
banheiro amplo quintal
p/35mil F2246784 Mafra
Av.A.Vasconcelos 409

5009443

PRÉDIO COMERCIAL —
Na Guerra Passos c/4 portas
de enrolar, 3 bhs,balcão e
etc.Área const.de
425m2.Maiores informações
na Chão o Teto, Gentil 508
F/222-5044 C/161-J

0076760

PRÉDIO RECÉM-
CONSTRUÍDO —Vendo
2pavímentos laje fino acabe-
mento contendo 2apartamen-
tos ambos com garagem pátio
sala 2quartos (Isufle)dep emp
etc na Rosa Danin próx Termi-
nal F224-6784 Mafra C/1501

0076540

CANUDOS — Vende-se ter-
reno na Jabatiteua de 6,5 p/30
c/casa de madeira próx, ao fim
d a I i n h a d o
Arsonol.T/224-9564 C/1554

5009857

EST LAVA-JATO-E loja
c/esc vende-se exc prédio co-
more abrangendo vários ativi-
dades R.Jabatiteua inicio c/es-
tritura públ e entrega imediata
aceitam-se carros e imóv na
transação f/223-7730 C/1612.

5009797

VINDE-SE UMA CASA —
Na Nina Ribeiro 69 próximo ò
Avenida Ceará servindo tanto
para parte comercial como re-
sidènciol com área de 300m2
preço à combinar
fones:225-4358 ou 223-2380
C/101.

5010041

CIDADE
uniriamuna

VINDO UMA CASA NA
CIDADE VELHA — No Rua
Joaauim Távora n*550 medin-
do om da frente por 35m de
fundos preço à combinar pelo
telefone:224-5621.

5010130

AÇÃO DE
GRAÇAS POR UM j

FAVOR OBTIDO
29. PRECE. Deus1

infinitamente bom, que
vosso nome seja bendi-
to pelos benefícios que
me concedestes; deleí
seria indigno se os atri-
buisse ao acaso dos
acontecimentos ou ao.
meu próprio mérito.

Bons Espíritos aue
fostes os executores das
vontades de Deus, e vós
sobretudo, meu anjo

guardião, eu vos agra-
deço. Desviai de mim õ;
pensamento de neles
conceber orgulho, e do-
les fazer um uso que
não fosse para o bom.
Eu vos agradeço, nota-
mente por uma graça ali
cançada.

Aurora Almeida

PRECE AOS BONS
ESPÍRITOS

NAS AFLIÇÕES ,
DA VIDA v

27. PRECE. Deus;
Todo-Pode roso, que vedes
nossas misérias, dignai-vos
escutar favoravelmente oi,
votos quo vos dirijo neste
momento. Se o meu pedido
for inconveniente, perdoai-
me; se for justo e útil aos,
vossos olhos, que os bons
Espíritos, que executam
vossas vontades, venham
em minha ajuda para seu
cumprimento.

O quo quer que me ad-
venha, meu Deus, que a
vossa vontade seja feita. Se
meus desejos não são aten-
didos, é porque entra nos
nossos desígnios expe-
rímentar-me, e eu me sub-
meto sem murmurar. Fazoi
com que eu não conceba*
nisso nenhum desen co raia f
mento, e que nem minha»/
nem minha resignação,
sejam abaladas.
(Formular o pedido). 

"

Aurora Almeida.: S

REZAR UM PAI
NOSSO E UMA

DEZENA DE TERÇO
Oração à Nossa
Senhora do Bom

Remédio
D. A missão de Ma-

ria foi dar ao mundo o
Cristo libertador. Esta é
também a nossa missão
dar a nossa comunidade
outros, que a liberte das
injustiças e do pecado. [

T. Mãe de Crístol
Mãe da Igrejal -Mãe;
Nossal Senhora do Bom
Remédio. Teus devotos]
procuram o melhor remo-
dio contra os males que
não nos deixam viver co-
mo gente: a fome, a falta
de moradia, a ignorân-
cia, a exploração, a injus-
tiça, a desigualdade, a
divisão e o ódio. Sabe-
mos que teu filho é nosso
irmão Jesus, nos mostrou
com sua vida o único e o
melhor remédio contra
esses males: a união no
amor, na luta pela justiça
e pela igualdade. Sabe-
mos disto, Senhora do
Bom Remédio mas não;
temos coragem. As forças-
do mal são muito fortes'
E por isso, Mãe do Bom
Remédio, que pedimos
tua ajuda, que espera-
mos teu amor.

Senhora do Bom Re-
médiol Que saibamos
nos unir que tenhamos
coragem de nos organi-
zar, que de mãos dadas
busquemos uma socieda-
de justa, fraterna, onde,
de verdade, possamos
nos amar na paz que so-
mente é possível onde rai-
na a justiça AMÉM.

AURORA ALMEIDA

PRECE A
ANASTÁCIA

Vemos que algum
algoz fez da tua vida
um martírio, violentou ti-
ranicamente a tua moci-
dade; vemos também no
teu semblante macio, no
teu rosto suave, tranqüi-
lo, a paz que os sofri-
mentos não conseguiram
perturbar.

Isso quer dizer: eras
pura, superior, tanto as-
sim que Deus levou-te
para as planuras do Céu
e deu-te o poder do fa-
zeres curas, graças e mi-
lagres mil.

Anastácia,
pedimos-te roga por
nós, protege-nos,
envolve-nos no teu man-
to de graça e com teu
olhar bondoso, firme,
penetrante, afasta de
nós os males e os maldi-
zentes do mundo.

Por uma graça ai-
cançada. ¦¦*
M~. Elloto C. Silva

VENDE-SE"— Grand. árocr
p/conitruír com 19,90 de fren-
!• k 70,04 d» fundoi na R.Ar-
lenol 255, o outra já pronta
para lupermercado, c/2 box.
R.Do Óbidos «iq/Monl» Ale-
gre, 264 med.9m frente x 35m
d« fundoi.Tratar Tv Leio XIII,
55 s/103 ou f/224-9495 ou
223-8010 Dr.Naiaré Possas.

0076865

VENOE-SE —Um l»rr»no no
R/Arsenal 207-213. Com
16mx26 de fundo, em frente
ao hospital Naval, e outro'na
Ângelo Custódio med. 5m do
fronl» p/30 de fundos. T/Tv
Leão XIII n? 55 s/103 ou
f/224-9495 ou 223-B010
Dr.Nazare Pano?.

nn7/.RA~
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EMPREGOS
mocas EM VARIAS ÁREAS

Empresa sólida e estruturada de grande porte, com Matriz em São Paulo e filiais em todo o
Brasil, atuando no melhor ramo do mercado (Informática) inaugura mais uma filial em
BELÉM / PA e precisa de moças para as seguintes funções:

Secretária
Datilografa
Recepcionista
Vendedoras Internas
Auxiliar Dpto. Pessoal
Faxineira
Office -Boy

Exigimos:
Disponibilidade p/início imediato
Experiência anterior
Idade acima de 18 anos
Residência comprovada
Documentação em ordem

Oferecemos:
Boa remuneração
Registro imediato
Todos os direitos da CLT
Vale transporte
Treinamento completo

Tratar somente 2- feira (06.11.89) das 9 às 14:00 hs à Av. Assis de Vasconcelos, 265
Edificio Victor VI - esq. com Rua 28 de Setembro - alt. n- 458

Centro -

S lllll

TV LIBERAL

A TV Liberal está recrutando CONTATO
COMERCIAL para atuar em Marabá-Pa.
PRÉ REQUISITOS:

experiência mínima de 01 ano na área de
vendas
escolaridade: 2.° Grau
bom conhecimento do mercado local

(Marabá)
A empresa oferece salário e prêmios de
.vendas, perspectivas de desenvolvimento
profissional e excelente ambiente de
trabalho.
Os interessados deverão enviar currículo para
a TV Liberal Marabá, CS1-31 Quadra 8 -
Nova Marabá-Pa. ATT/Sr. Bosco.

TU LIBERAL

A TV Liberal está contratando
jornalistas com experiência
comprovada nas áreas de edição
de telejornais e chefia de
reportagem. Os interessados
devem enviar curriculum vitae
para Av. Nazaré 350 —
Departamento de Recursos
Humanos, sob o título"Jornalismo".

IND. E COM. DE METAIS S/A
VENDAS DE ALTO NÍVEL

Apoiada em grande campanha publi-
•«íoitárift, na* maiores rejjes.dé "XY" è "jor-
n-naW do País a 'ÍMiillgòlü Gom. Jnd." S/A'/,
^artiplia seu quadro de representantes, ad-

mitindo homens e mulheres com ótima
apresentação, excelente relacionamento,

: 'ótima fluência verbal, em condições de ven-
cer desafios e ser vitorioso.

Oferecemos:
Excelente assessoramento.
Premiações - semanais e mensais.

j • Possibilidade de ascensão na
empresa.

Retirada mínima média de NCzS
3.000,00.

Apresentar-se p/entrevistas nesta 2a
feira das 9:00 às 17 hs.

Rua Sto. Antônio, 432, grupos 805
e 809.

Obs: os interessados devem compare-
cer bem trajados.

SkMMfiou**» fttotanwu

0 SISTEMA ROMULO MAIORANA DE

.COMUNICAÇÃO ESTÁ RECRUTANDO UM

; GERENTE COMIRCiÂL PARA ATUAR NA
CIDADE DE CASTANHAL-PARÁ,
PRÉ-REQUISITOS

Nível superior em administração ou em
áreas atins.

Experiência mínima de 2 anos na área
comercial em função de chefia.

Conhecimento do mercado local. (Cas-
tanhal) ,

Possua liderança, facilidade de relacio-
namento interpessoal e bons conhecimentos de
planejamento de vendas e administração de
pessoal.

A EMPRESA OFERECE:
Perspectivas de desenvolvimento profissio-nal, assistência médica e excelente ambiente de

trabalho. Os interessados deverão enviar currí-
culo à portaria da TV tiberal até o dia 09/11/89
sob o título Gerente Comercial/89.

CONSTRUTORA VILLA
DEL REY LTDA

Av. Conselheiro Furtado
3906 - Guamá. Secretária para
diretoria.
EXIGE-SE:

Datilografia em Máquina IBM
Telex ., ,.,.. : .,.

Boa apresentação .... .,,..*
Desembaraço

OBS;.
Salário e demais vantagens

compatíveis com o cargo.
Apresentar-se no endereço aci-
ma citado nos dias 6,7 e 8/11/89
no horário comercial. Munidas
dos seguintes documentos: Cur-
riculum e fotografia 3x4.

MASERYA ENGENHARIA
ESTÁ CONTRATANDO:

Engenheiro Mecânico Industrial; Engenheiro
Eletricista Industrial;

Técnico Elétrico Industrial; Eletricista Industrial;
Encarregado de Elétrica Industrial;

Todos com experiência comprovada. Os interessa-
dos devem comparecer à Av. Gentil Bittencourt, 1840
(Entre Alcindo Cacela e 09 de Janeiro).

EMPRESA NECESSITA DE:
Gerente Industrial
Ene. de Produção
Aux. Administrativo(2)
Mecanógrafo
Mecânico Industrial, com conhe-

cimentos de elétrica e hidráulica.
Os interessados deverão compare-

cer munidos de curriculum à Rua dos Pa-
riquis, 2890 procurar sr. Júnior.

BELDATA PROCESSAMENTO DE DADOS
Empresa do Grupo Belauto

está selecionando:
DIGITADORES

Por período determina-
do de 90 (noventa) dias,
com admissão imediata.

Os profissionais inferes-
sados deverão comparecer
à Av. Duque de Caxias,
173-Altos — São Braz —
Div. Recrutamento e Sele-
ção, portando todos os do-
cumentos.

\C C2>mm IMÓVEIS

& VENDA:

- CIDADE
VELHA

ROSANA SATO VENDE—
Apt? quitado no Ed.Tancredo
Noves na 16 de Novembro c/
214 c/arm emb móg-
no,a.serv,wc soeial,bn
e'iftp',coz área total 1 20m2 e
6i5m2 A.Consi p/200
0)11. Inf/22<t- 7825 224-7033
C'l454

5009845
-li

ROSANA SATO—Tronslero
poupança p/180 mil Ed.Mon-
treal, frente nascento/vista

^jVbaia c/sala estar/jantar, 3
suites, d.omp,lava-

nptj,o,gar,coz,a.serv. acab-
a r a n i t o - C i d a d o'^Velho.F/224-7825 

C-1454
5009909oln;

„|£IDADE VELHA — Vondo-se
mfffxcelente casa situada à Rua
,tüÃn9B'0 Custódia próx a Triun-
yyVirato. Informações na Tv.Leào

„XÍII 55 sala 101 lone
J4J24-9495 ou 223-8010. Croci' 

966.
on" 0076285

,jXjDÃDÍ VELHA — Jumo
un Pptlo do Sal, vendo casarão 7

¦ 
et>qts, salão, varandão, 2 ároas,
v1(auintol, 3 wc. Ver e trator Tr.
u0 Alenquer 117 entre Dr. Assis o
0IMokher. Creci 1203 1?RG.

0076298
tAU.

CIDADE VELHA —Caso ven-
domos c/sala ampla sala de
banho 3/4 social copa-cozinha
e área de serviço Valor NCz
150.000,00. T/Rua Manoel
Burala 47 S-101 T/223-7646
C/100.

5008662

CREMAÇÂO
ESCRITÓRIO D'OLIVEIRA
—Vendo-se terreno na Concei-
ção px da Generalissimo me-
dindo 6x40 t/no Ed.Rctary
conj 603 c/o Dr.Ulysses D'Oli-
voira f/223-4414 223-6813.

5009109

PERCENTUAL VENDE
BARBADA — 2 Aplos quilo-
do, em Aíamedo próx.ao Ba-
(alhão PM e a lOmts da Alcin-
do Cacela em prédio do 2and
c/2 suites, ampla sala p/2amb,
banh/social,co-
po/coz,área/serv.Todo lajota-
do.NCz80mil cada um.Percen-
lual Lida Tel.241.3730 R. Aris-
lides Lobo 223 C/175J

5009416

CASA E TERRA EMPREEN-
miYltriKJj — Vende px.
Ale.Cacela lindo apt-° quitado
1-° locação c/sala estar/jantar
2/4 soe. 1 suíto b.sociol c/coz
á/serv lajotado esq/alumínio
pc 85.000. Tr. 226-0793
C/140-J.

5009891

TERRENÃO COM DUAS
SAÍDAS — Excelente para
qualquer investimento bem lo-
calizado. Tratar com o pro-
prietário pelo fone 227-2746.

5008642

VENDE-SE UMA LINDA
CASA —Contendo sala om 2
amb 3 quartos amplos varan-
da copa cozinha decorada to-
da gradeada com garagem
para 2 carros. Ver e tratar a
Rua Conceição 2063 bairro da
Cremaçâo.

5008083

VENDOCASA
27.000,00- Na Alcindo
Cacela 3432 "C" Cremaçâo
px Tv.bugarim c/sala copa-
cozinha 2/4.Tratar no local
q/hora ontroga imediata 3 li-
nhos ônibus na porta. Falar
com D.EIiana,Creci/1307

0075056

COQUEIRO
IVONE EMPREENDIMEN-
TOS — Transfere: casa no
Conj. Guajará I c/sala 2/4 ba-
nhoiro cozinha pátio depósito.
Valor 15.000,00 prestaçãop:
23,00 T/fones: 2330068
2333069 C/J 145.

0076098

KENTYSEM-
PREEND—Compro o vende
terrenos e fazenda na Cidade
e seguintes locais:Capono-
ma,Castanhal,Ourem,Mar a-
jó,Bragança,Santa Maria T/Ci-
dade Nova V WE32 n-°1091
F/235-3738 Menezes C/171-J.

5008960

KENTYSEM-
PREEND.—Compra e vendo
casas no centro da cidade e
conjsrCidado Nova,VÜIia,Ta-
pajós,Setólite,Júlia Seffer,Ge-
raldo Palmeira T/Cidade Nova
V WE 32 n-°109l F/235-3738
Sr, Menezes C/I71-J.

5008964

BARBADA TRANSF. — Na
C. N VI c/2/4 coz bonh forra-
da pátio valor 7.500 o um
bangalow de madeira de lei
porto da feira do 6 c/terreno
próprio valor 7.000 T/CN 6
WE 75 n-°992. Croci 744.

5010122

CASA QUITADA—Cidade
Novavondo
P/NCz35.000,(Aceilo corro e
telef.Jom rua asfaltada,c/sa-
Ia,3/4 (1 rev.)forrada,taquea-
da o murada, próx à feira,co-
lógio,ônibus,P. módico e
S.M.Tr/ c/Rubens 1/2282462

5010313

PROLAR VENDE—Chácara
c/5000 m2 totalmente murada
px. granja leuf-
Guajará, contendo 1 bangalow
térreo t/avarandado estilo co-
lonial,3/4 (2 suftesje demais
depend. ,5emi-
mobi liado,piscina, q.vo-
ley,t/gramada árvores frutífe-
rus,barracão de apoio p/pisci-
na om alvenaria,etc...bom-
ba.poço artesiano,caixa
d'óguo p/1500 lts.etc...Deta-
lhes na Prolar f/229-8233
PR-511 C/J-60

5010194

COQUEIRO — Condomínio
fechado Bela Dulce guarita de
segurança interfone garagem
ampla saia 3/4 sociais banhei-
ro social copa-cozinha área de
serviço banheiro de emprega-
do motiovo de viagem. T/Rua
Manoel Barata 47 S-101
T/223-7646 C/100.

5008660

CYPRESS GARDEN — Cond
fechado c/total segurança,são
casas de vários modolos a 20
min do centro da cidade
c/11.840m2 do óroa só p/Ia-
zer integrada c/a natureza.
Poupça facilitada om a\é 24
meses e o restante finandiado
p/CEF. Maiores informações
na Chão e Teto Gentil 508
F/222-5044. C/161-J.

5006973

CHÁO E TETO — Venda sitio
no Coqueiro c/500 m2, casa
sede em alvenaria toda mobi-
liada, c/3 qts s/2 sles, bh se,
coz e varanda, casa de casei-
ro, piscina, quadra de esporte
e bastante arvores frutíferas.
Tralar na Gonlil 508
f/2225044 C/161-J.

0076081

AVALIAÇÃO GRÁTIS NA
CID.NOVA—Procure avalia-
çõo correta p/seu imóvel evi-
tando mau negócio.Somos cre-
denciados vendemos c/segu-
rança e rapidez. End.Cid.No-
va 2 WE-22 161
f/2353467/2351991 C57

0074727

RESIDENCIAL BIAR-
RITZ—Apto c/lotal infra,
estrutura de pazer e seguran-
ça, pronto p/você morar - A
Chão e Teto vende parcelando
em 40 meses diretamente
c/construtora c/prestaçâo de
5.397, -excelente oportunida-
de para investir ou morar, pa-
gondo pouco mais que um alu-
guel • Tralar na Gentil 508
f/222-5044 C/16I-J

5008868

TERRENO NO ASFALTO —
Medindo 33x45, na Esl. 40
Horas,ónÍbus à porta,exc. pa-
ra qualquer empreendimento
comercial ou do lazer.
T/235-2492 Mouro Miranda.
C/1333 ou Conj. Tropical, R-3
CIO.

5008927

V-SE CN VI WE-88—Ní
991 ros comércio na Tv.Vileta
px B Brasil 35.000 oulr 2/4 la-
jota grade forro muro desocu-
pada 16.000 out 3/4 toda re-
bocado pintada desocupada
13.000 Tr 2/4 7.000 oul 1/4 6
MC707

5008409

VENDE-SE UM TERRENO
— Próximo ao Kalamazoo me-
dindo 12x35. Tratar pelo fone
244-2169.

5008120

GRUPO EU GERDAU
Estamos selecionando, para coordenar atividades

florestais da Campanhia Siderúrgica do Maranhão—
COSIMA, em instalação em Pindaré-Mirim (MA):

ENGENHEIRO FLORESTAL
São requisitos para o adequado desempenho no

cargo, além da formação específica, experiência em
implantação de florestas de eucalipto, manejo
sustentado de florestas naturais e carvoejamento, bom
conhecimento da região, e disponibilidade para fixar
residência em Santa Inês (MA).

A empresa oferece salário compatível com a função,
oportunidade de desenvolvimento profissional e
programa de benefícios.

Os interessados deverão enviar curriculum vitae e
pretensões salariais para Av. Farrapos, 1811 - CEP 90.220
Porto Alegre/RS.

SUPERVISORES
VENDEDORES (AS)

DEMONSTRADORAS
(VAREJO, SUPERMERCADO

E INSTITUCIONAIS)

Se você tem garra e muita dis-
posição, é com você mesmo que
desejamos falar. Mas, atenção, é
necessário que você tenha ÉXPE-
RIÊNCIA COMPROVADA em: ali-
mentos, cosméticos, perfumarias,
bebidas, caramelos, etc.

Os interessados deverão
apresentar-se munidos de todos os
seus documentos e fotografia, pa-
ra realizar entrevista no dia
06.11.89, a partjr das 09:00„ri, à
Rüa PrèsfêTèfíte j Pernambuco; -h°
,270X.,.^ ,:.,

—^¦^^"^—¦'iimiiiiiiwif

S0CÕC0S/A
AGROINDÚSTRIA DA AMAZÔNIA

Está recrutando para trabalhar
em sua fazenda em Moju, médico
do trabalho e técnico de seguran-
ça do trabalho.

Os candidatos devem encami-
nhar currículos para a trav. 14 de
Abril 1127 - São Brás, entre Maga-
Ihães Barata e José Malcher.

EMPRESA DE NAVEGAÇÃO PRECISA:
Supervisor de Segurança do Trabalho
Aux. de Escritório
Aux. da Contabilidade.

EXIGE:
Experiência mínima de 2 anos.

OFERECE:
Satátto compatível com a função.
Comparecer na Av. Bernardo Sayão n°. 3274 (Juru-

nos) 2°. o 4a. Feira do 16:00 às 18:00h falar com sr. Álvaro.

VENDE-SE —Um lerreno no
Coqueiro alameda Karina ao
lado do Clube dos 13 medindo
10x30mls preço NCz4.000,00
informações pelo fone
226-5496 com Sr.Nelson

5010225

VENDE-SE —Uma caso de
alvenaria com sala 2 quartos
copa-cozinha amplo corredor
todo gradeado murado etc sito
a Rua do Una 61.Tratar pelo
Fone 235-0157 C/Anlonia.

5010411

LEVYLÃNDIA - Vende-se
residência em fose final de
construção c/450m2 de área
constr. em terreno de 20x48m,
murado, poço artesiano. NCz
170.000,00. Melhores Inf.
f/231-1372 C/l.140.

0068898

VENDE-SE UMA CASA —
Na Cidade Nova II, 2 salas
garagem copa-cozinho 3
quartos sendo 1 suíte poço ar-
tesiano caixa d'água aceita-se
proposta valor
NCz70.000,00. Trolar no
mesma 235-4669.

5009308

VENDE-SE —Cosa quitada
Rua WE n-°422 Cidade Novo
VI tratar de 2-°a 6-°pelo telefo-
ne 226-0144 com Dona
Esperança.

5009125

VENDE-SE —Um lerreno me-
dindo 60x40 na Avenida Arte-
com lOOmls da BR-316 ex lo-
calização preço
NCzl20.000,00 com escrilura
público f/222-4927 C/430.

5009129

VENDO CASA NA A. CA-
CEIA — Sala cozinha 2/4 3 li
nhas de ônibus loc Alcindo Ca-
cela 3432 casa 'C D. Eliana q
hora px Frango Barata Crema-
ção preço 27.000,00 alé dia
10.11.89. Creci 231.3823.

0076501

AVALIAÇÃO DE CASA
C.NOVA —Gratuitamente
vocô terá o valor correto do
s/imóvel p/fazer ótimo nego-
cio. Somos credenciados ven-
demos rápido e seguro.
End.Cid.Nova 2 WE-22 161
f/235-3467/235-1991 C/57.

0076383

BR-316 ANTES OO VIA-
DUTO 30x80 —Terreno mu-
rado, duas frentes na pista, em
frente ao Bom Pastor, docu-
mentação do Cartório Diniz.
Aruan do Carmo, tels:
241-4614/235-2858. C/119.

0076206
C.NOVA VIM TRANSFERE-
SE — Casa c/sala 2/4
copa-coz ban.área
serv.seml-murada proj-
tação 53,00.Preço
13.000,00 e Apt* c/sala
2/4 copa ban.forrado e
taqueado Preço
6.000,00 Fona 233-3404
C/816

0076363

CAIXAPARÁ VENDE-
SE—Excelente casa na alame-
do principal c/pátio-garagem,
grande salão, 4 qts {1 suíte
master), grande copa-cozinha,
dep.completa, depósito, terre-
no de 20x48 todo arborizado,
próximo ao Clube. Aruan do
Carmo,
tels:241-4614/235-2858.
C/119

0076194

CASA C.NOVA 2 WE-22
—ótimo focai 2 salas 3/4 co-
pa/coz banh/soc quin-
tal. Grad. murada lajot.azu-
lej.forr.emass.pint. recuada
porlas/trab.NCz35.000,00.
T/C.Nova 2 WE-22 161
f/235-3467/235-1991 C/57.

0076417

CASA C/TELEF.235 WE-20
—Pátio gar sala 2/4 copa/coz
ban/soc. murada grad forr as-
soalhada frente rua asfaltada
NCz 35.000,00. T/C.Nova 2
W E - 2 2 1 6 1
f/235-3467/235-1991 C/57.

0076380

MORADIA IMÓVEIS
—Caix Parah vendo casa pá-
tio sala ostar jantar refeição 2q
{I sufte) wc social cop-coz área
sorviço terreno 20x45 oi Princi-
pai tel 2262058 2262074
c/158-J MC002 preço.

5009197

MORADIA IMÓVEIS VDO
—Casa chácara cond Pau
D'orco c/salão sala jogos 3q
(Isuíle) c/sacadas lavabo cop-
coz piscina c/deck dep empre-
gada amplo jardim inf
2262058 2262074 C/158-J
MC028 ótimo preco

5009204

PARA COMÉRCIO E/ OU
RESIDÊNCIA — Oportunida.
de bem no meio do Cidade
Nova c/ ônibus, luz, telefone,
etc. Lotes c/10x25m prontos
p/construir om condomínio fe-
chado, legalizado, demarca-
do e c/numerosas áreas habi-
tadas c/casas boas. T/Sérgio
Mendonça Adv. Imóvois Ltda.
à Av. Mag. Barata, 842.
F/229-5046, 229-6385,
229-8167. C/232.

5009324

TERRENO I2x45M
TRANSCOQUEIRO —Serve

p/armazem, comércio, residen-
cia etc todo murado c/casa
dentro 3 linhas ônibus na fren-
te. Documentado NCz30.000
l/C. Nova 2 WE-22 161
f/235-3467/235-1991 C/57.

0076376

TRANSFERE-SE CASA —
No Conjunto Cidade Nova V
WE 61 com instalações para
comércio ponto já feito com to-
dos os utensílios de comércio
no valor de 50 mil. Tratar na
Tv. Mauriti 1097. Creci 1066.

0076217

VENDE-SE UMA BONITA
CASA — Com vários compar-
timentos no ponto do ônibus Ci-
dade Nova IV, forrada, mura-
da. Preço NCz 20.000,00.
Ver e tratar WE-44 casa 62 fo-
ne 235-2301 Sr. Paulo.

0076792

MINERAÇÃO N0Y0 ASTRO S/A
Está selecionando um profissional da área

de ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS, para
trabalhar em sua mina, em Lourenço, Amapá.

O profissional deve ter formação superior
em Engenharia ou Administração de Empresas,
experiência de 05 (cinco) anos e sólidos conhe-
cimentos: gestão de estoques, organização de
almoxarifados, manuseio de materiais, transpor-
tes, controles através de processamento de
dados.

Oferece salário compatível e benefícios.
Os interessados devem enviar curriculum vi-

tae, com endereço/telefone, para Rod. BR-316,
km. 01, Alameda ESPERANÇA, 80, CEP.
66.000 - Belém - Pará (Entroncamento, antiga
curva da castanheiro), a at. do sr. Paiva.

fcmBB TRANSPORTE

SÊfasB Boa. Esperança

Ampliando sua divisão de manuten-
ção está selecionando para admis-
são imediata profissionais com
experiência comprovada para as
seg. funções:
ENGENHEIROS MECÂNICOS

Com experiência mínima de três
anos em oficinas de manutenção de
caminhões e ônibus, Scania, MBB,
Volvo.

SUPERVISOR DE EQUIPES
Com experiência comprovada

em liderança de equipe de mecâni-
cos com o conhecimento em Volvo,
Scania, Mercedes.

MECÂNICOS
Com experiência mínima de três

anos em mecânica de veículos: Vol-
vo, Scania e Mercedes.

Os interessados deverão enviar
curriculum vitae com foto e pretensão
salarial para Av. 1 ? de Dezembro n?
1072.

Belém-Pará

Engenheiro
civil

Técnico em
edificações

— Encarregado
geral de obras.

Com experiência
de dois anos em obras
horizontais para Ira-
balhar no interior do
Estado.

Tralar na av. Na-
zaré - Ed. Clube de
Engenharia, sala
1.106, horário ma-

CHEFE DE
ESCRITÓRIO

Exigo-so experiência e
sólidos conhecimentos de con-
tabilidade, legislação fiscal e
trabalhista. Para residir em
Castanhal. Enviar currículo
para Av. Nazaró • Ed. Clube
de Engenharia, sala 1.106

LEIA COM ATENÇÃO — In-
vestimento seguro c/retorno
imediato, terrenos secos pia-
nos em local privilegiado próx.
ônibus f/conj. habitacional
l/med. 10x25 m. piqueleados
p/p/const. condomínio habita-
do aproveite r/poucos lotes em
p/a partir de 519,00 ou
4x1.342,00 lixos. Inl. (ono
243-1201. Creci 1499.

0076268

LINDA CASA NA CIDADE
NOVA—Vende-se perto de
tudo t/reformada c/grades ga-
ragem salas 3/4 suíto banheiro
copa-cozinha área e quintal
preço barbada Daniel Almei-
da Duquo 3 VI -Alt OS
f/2267703 C/783 q/h

0076412

LINDA CASA —Na Alame-
do Colxo Porá 3/4 (1 suile),
garagem, copa-cozinho, pisei-
na, q. empregada, gradeada,
nova em folha. Aruan do Car-
mo, tels; 241-4614/235-2858.
C/119.

0076195

MARCA IMÓVEIS — Tran-,
fere casa na Gdade Nova VI,
contendo sala, 3/4, copa-
cozinha, banheiro, quintal,
murado, gradeada, forrada.
T/Magalhães Barata, 62
F/225-0508 223-5900
C/121-J.

0076479

BELÉM EMP. — Terreno pio-
no e seca no Loteamento Pau
D'arco ao lado do Motel Eldo-
rado c/24x40 todo cercado em
arame farpado barbada
15.000,00. Tr/14 do Marco,
655 ou 241-1768. C/l 12-J

0076582

BELÉM EMP. — Casa no Cj.
Valparaiso c/sala copa-coz.,
wc social, lajotada, murada,
toda gradeaaa, em laje, c/cai-
xa d'água. Tr/14 de Março
655 ou 225-2462 241-1768.
C/l 12-J.

0076574

COQUEIRO TRANSFERE-
SE APT* — Do 3 quarlos e do-
mais dependências vaga de
garagom no Residencial Bola
Dulce 40.000,00. Trolar c/Da-
mião fono 223-4683. C/550.

0076709

CYPRESS GARDEN —
Cond.fechado c/total seguran-
ça, são casas de vários mode-
los à 20min. do centro da cida-
de c/11.840m2 de área só
p/lazer integrada c/a Nalure-
za.Poupança facilitada em até
24 meses e o restonte Financia-
do p/CEF.Maiores informações
na Chão o Teto Gentil 508
F/222-5044 C/161-J

0076629

TERRENÃO DE 10MIL M2
NA BR316 —Vende logo
após viaduto Coqueiro e ao la-
do do Brodcscco 50x200m lo-
do murado plano seco ótimo
para grandes projetos legali-
zado TF224-6784 Mofra Adv
L imóveis C/1501

0076526
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4 CLASSIFICADOS O Í/BE/MÍ.

ftVBIM:

COQUEIRO
Árias a vinda -vend.->e
am excelentes locali no Rod do
Tapanã (112,00m2|na Rod do
Coqu-iro(600.000m-)na 5." li-
nha em Tenoné
(100.000m2)no BR-316
|10.000m2 km 6)lratar p/lono
223-7730 C/1612.

J009763

COIMBRA —Vonde c/pátio s/
3 qli coz toda alvenaria terre-
no 7x30 próprio 25 mil situada
Tranicoqueiro I quadra ôní-
bus.Melhorei infor-
mações.Av.Dr.Freitas,2977
F/228-3590 C/46

5009726

COMPRE SEU TERRENO —
E construa sua casa na
Gd.Nova loles de 10x25 c/luz
água e ônibus na porta .Sinal
NCz400,00 < reitante em 11
pgto c/reajuste ou pato fixo
.Detalhes c/Júlio 231-1242
C/556

5009743

FONSECA TRANSFE-
RE—Ótima caia px.de tudo
C.Nova 8 área sala 2/4 copa-
coz s/banho quintal rebocada
stimi-lojotoda V/15.000,00
prest/40,00 e C.Nova I
2%tapa área sala copa-coz
i/banho 1/4 quintal
lojol.reboc.V/l 2.000.00.T/F/-
235-3833 C/844 Tenho + 10

5009937

FüNjICA TRANSFE-
RI—ótima cata C.Nova 8
WE-53 pr.fim da linha área
tia 2/4 copa-coz s/banho quin-
tal lajotada grad.semi-
mur.V/15.000,00,preit/77,0-
O.T/C.Novo 3 SN-4 n-°l
F/235-3833 C/844 Tenho +
10

5009943

FONSECA TRANSFE-
RE—Casa d/canto p/comércio
px. de ludo C.Nova 8 área
paátlo sla 3/4 cozinha s/banho
quintal gradeda rebocada
V / 1 6 . o o o , o o
preil/50,00.T/C.Nova 3 SN-4
ní. F/235-3833 C/844 Tenho
+ 10

5009949

FONSECA TRANSFE-
RE—Ótima caia C.Nova 8
WE-30 área pátio laia
coz.s/banho 3/4 quintal t/lajo-
tada rebocada px.de tudo 5 li-
nha, de Anibui V/20 mil
preit'40,00.T/C.Nova 3 SN-4
nP] F/235.3833 C/844

5009957

FONSECA TRANSFE-
RE—Ótimo cota C.Nova V
WE-61 931 área pátio gara-
gem 2 salas lajotad.2/4 forra-
dos lambril copa-coz s/banho
quintal 22mil
Prest/IO.OO.T/C.Nova 3 SN-4
n-°l F/235-3833 C/844 tenho
outras

5009962

FRANCISCO NOGUEIRA
—Cj Bela Dulce n/Transcoquei-
ro cond fechado c/sala 3/4
copa-coz acarpetado área de
serviço acab de 1 -°
p/20.000,00 t/r/João Alfredo
70 i/401 1/224-8959 C/368.

5009727

PARQUE INDUSTRIAL
—Vende-se em Ananindeua
c/.880m2 de área construída
em terreno de 60x 100 todo em
broket instalações em est met
alv composta de amplas e di-
venai depedèncias inclusive 2
linhas telefônicas e fácil acesso
p/estrada do Maguary mais
delp/f/223-7730C/16Í2.

5009771

PROIA* TEM O MELHOR
CONDOMÍNIO — Fechado
de catai duplex c/toda infra
estrutura, piscina p/adulto e
criança, quadra de tênis, vol-
ley, peteca, play-ground, la-
go, pista p/cooper 24 caias
c/guarita sogurança, antena
parabólica. Tratar Trav. 3 de
Maio 1619 lone 229-8233
C/J-60.

5009996

RIBEIRO BARBOSA
ADV.IMÕVEIS—Vende lin-
da chácara c/terreno
m-_d.25xlOO.T- arborizada
c/incino rador lixo,casa
c/3/4 (suite) salão copa
coz.d'ogua ar cond.telefone
mobiliado NC18O
mil.T/F/227-0487 C/1566

5009752

TERRENO 18x42 —Junli-
nho BR vendo a 20mti -.j
BR-316 px motel Mikons ie..
vindo galpões motel etc só
95.000,00 documentado outro
em Mosqueiro 9x40
20.000,00 t/Vilhena
226-5489 C/052.

5009980

TRANSFERE-SE MINI-
APART. — E 6 lojas juntai na
principal Av. da Cidade Nova
6 por 70.000,00. Barbado
memolidode 220. T/222-8675
inc.Domingos C/181-J. Nái
confiamos em Deut.

5009779

TRANSFERE-SE ÓTIMO
APT* —No condominio
fechado pala Dulco |f
andor acarpetado gara*
go Mia 3/4 pra» p/motl-
va vlagam 23 MM chavos
na Vileta Pau São Jo.ó
116 antro 25 • Almiranto
C/Otavio c/550

5009866

URUBATAN
D'OLIVEIRA-Vondo-so
umo rei no Al/Anabijú à 50m
da BR-316 c/pátio garage sala
de estar e jantar 4/4 s/um suite
s/banho cop-coz a/serv dep
emp lavanderia e quin-
tol.T/vasc 468 f/2413222 C42

5009742

VENDE-SE 2 CASAS-Qui.
tadas no Conjunto Cidade No-
va V toda pronlo 37.000,00
25.000,00. Telefone
233-0713. Coqueiro.

5009800

VENDE-SE CASA - De oi-
venaria c/2 e 3 quarto, deio-
cupodoi garagem preços de
80.000,00 70.000 00
60.000,00 180.000,00 tereno
200.000,00 Tr.D.Morreiro.
1345 Fone 225-0810 Creci
412 com Picanço

5010017
VINDO —ótima casa c/piici-
na no CN 6 WE-83 todo gro-deada forrada em gesto gara-
gem pátio tala 3 suítes etc.
NCz40mil chovei no Vilela
Pasi.Sao Joií.l 16 entre 25 e
Almirante c/Otávio C/558

5009959

CASA EST.COLONIAL
WE-30 CN-4— Detocupada
perto de tudo. Pátio/gar.sala
3/4(1 sufte) copa/coz aan/soc
quinlal grad.mur.entr/ind am-
ploi compact NCz35.OO0,00
T/C.Nova 2 WE-22 161
«235-3467/.1991 C/57

0076415

CASA NA CIDADE NOVA
VI — WE-91 n-° 1202. Doii
quartos. Excelente para ponto
comercial. NCz 11.000,00.
Aceito proposta. Tratar no
local.

0076289

CASAS TÉRREAS — A 100
mtt da Rod. do Coqueiro práx.
na Atalaia Veículos restam
poucai unidados, caiai c/2 e
3/ sociais, totalmente isoladas,
acabamento de primeiríssimo
enlrega dezembro de 90 en-
trada 8.000,00 em 2 pago-
mentos, a teguir 750,00 men-
tal vendas Construtora Coím-
bra Lida f/226-0724
226-8918 c/290.

0076494

COQUEIRO SUPER GAL-
PAO —Vende-te Rod. do Co-
queiro galpão c/2.700m2,
mais esc. e oficina, em terreno
de 15.000m2 c/50 de frente.
T/murado, ideal p/central de
dist. transportadora, super-
mercado, etc. Aruan do Car-
mo, tels: 241-4614/235-2858
OI 19.

0076283

COQUEIRO — Vende-te um
galpão Pastagem Comercia-
rio, lerreno 9x33 galpão 6x6
ideal para metalúrgica,oficí-
no, comércio. Tratar Sr.Beck-
man.fone 231-1151 Creci 552
Cristo Salva

0076219

COQUEIRO —Vende-se um
terreno na Jibóia Branca me-
dindo 50x200 com igarapé
próximo do ônibus valor
NCz25.000,00 facilito.so
tr/Gentil Cj.Sanlo M-° loja D-3
f/222-4927 C/430.

5009132

COQUEIRO —CAIXA-
PARA — Vende-ie excepcio-
nal lerreno na Alameda Princi-
pai do Caixa Pará 104x110,
murado, seco, ideal p/cond. ou
assoc. Aruan do Carmo, tels:
241-4614/235-2858. C/119.

0076192

ELMESCANY IMÓVEIS
—Vende uma casa na C.Nova
V WE-35 2/4 coz.banh rebo-
cada,lajotada,mureda e am-
pliada práx. ao mercado e Óni-
bus e outra na WE-27
p/NCz 17.500 cada
T/F/223-3589 241-3089
C/J-129.

0076450

ELMESCANY IMÓVEIS —
Transf.casa na Cid.Nova V,
VI, c/pátio sala 2/4 murada,
forrado, gradeada, jardim
p/18.000 e 15.000,00 oulro
na WE-84 c/qt.p.com
p/13.000. Fone 223-3589
241-3089 C/J-129.

0076452

ESCRITÓRIO D-OLIVEIRA
—Vende-se terreno na estrada
St-° Mario Icui-Guajará medin-
do 100x400 lodo cercado de
arame farpado t/no Ed.Rotary
conj 603 c/o Dr.Ulysses D'Oli-
veira f/223-4414 223-6813.

5009108

LAVAJATO/LANCHONETE
EQUIPADOS —Na Cid.No-
va 4 de esquina frente pistamovimentada próprio NCz
40.000,00. Aceito caminhão
no negócio. Mais informações
f/235-3467/235-1991 C/57.

0076377

MORADIA IMÓVEIS —Cai-
xa Parati vdo casa sala estar
jantar refeição 3a (1 suíte)
c/armário piscina churrasquei-
ra bar poço artesiano dep em-
pregada canil jardim garage
preço 160.000 tel 2262058
2262074 c/158-J MA001 ai
Principal.

5009181

TRANSFERE-SE UMA CA-
SA —No Conj Tapajós, Rua
Belmout np35. Trotar na mes-
ma c/Eduardo.

0076724

ESTRADA
NOTA

PROLAR VENDE —Porto
3120m2 (26x120) c/lrapiche
p/aportomento galpão em ai-
venaria e est metálicas
c/850mm2 eterit c/fone e ar
cond banheiros etlacíon para
veiculoi 2 quartos anexo
etc..Venha à Prolor Tv.3 de
Maio 1619 f/229-8233 Pr-808
C/j-60.

5010190

PAULO EMÍLIO MIRAN-
DA — Vende
p/NCz 1.500.000,00 á vista,
na Av.Bernardo sayão próx à
Rua Conceição, área portuário
de 2.500m2 c/trapiche e gol-
pôo novo c/450m21/224-5734
224-4150 Creci-979.

5009749

GUAMA
BOA CASA — Vende-se ler-
reno próprio 6x35 Passagem
Madacil casa B-11 B.Sayão
próx. J.Bonifácio; sala, 3/4,
sendo 2 nos altos, varanda,
copa-cozinha, saguão nas la-
terais, quintal murado. Preço
NCz 27.000,00. Ver no locol.
Elr.f/224-1581. C/499.

5010210

GUAMA — Vende-se uma ca-
sa de madeira com talo pátio 2

3uortos 
e cozinha valor NCz

0.000,000 Rua Barõo de
Igarapé Miri Passagem Helena
n-°17 (atrás do Caso do Bife).

5010108

PAULO EMÍLIO MIRANDA
— Vende p/NCz
4.0-0.000,00 á visla, galpõo
novo em folha, em término de
obra, medindo 20x40 c/6mls
de pé direito, ocupando o ter-
reno lodo, em tituação privile-
giadítsima em relação a Av.
Perimelral e a UFPa
T/224-5734 224-4150.
C/979.

5010128

VENDO LINDA CA-
SA—Alv.c/garagem 1/ 2/4 co-

Í)o 
coz quintal murado forrado

ojotada gradeoda Rua Paulo
Cícero e/José Bonifácio e Frei
Daniel.Volor NCZ40.000.Tra-
tor 223-1625 Creci 423 hora-
rio comercial

0076321
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RESIDENOraráNCIAL 1

IOOSÉ
AÍ1TOS

ENDE
. ao la-

ELEITO
POR QUEM
CONHEC
O MELHO
EDIFÍCIO

O ANO.
Mudar é preciso. Mas mude para melhor, elegendo

um dos 24 apartamentos do Residencial Clementino José dos Santos,
seu novo lar daqui pra frente.

Não espere até 15 de Novembro para
ocupar seu lugar neste empreendimento de qualidade
e com a marca da Marko Engenharia.

Fale com um dos corretores do
Urubatan D'01iveira e pronto.

PLATAFORMA DO EMPREENDIMENTO.
LAZER: salão de festas com copa, hall social, sanitário

masculino e feminino, área de recreação coberta,
elevadores social e de serviço, quadra de peteca, sauna

e ducha, churrasqueira, piscina com deck
play-ground, e área para ginástica.
SEGURANÇA: pórtico principal com
guarita de vigilância, 30 vagas de garagem com
respectivos box para guarda de objetos.

CONFORTO: apartamentos com sala de
estar, sala de jantar, 03 dormitórios, 01 suíte, sacada,
copa-cozinha, sala de estar íntima, banheiro social e
de empregada, lavabo, depósito e área de serviço.

ECONOMIA: as formas de financiamento,
poupança e prestações são as melhores do
mercado, você adquire o seu apartamento no
Residencial Clementino José dos Santos sem
fazer a menor força.

ACABAMENTO: granito, mármore,
pedra mineira, azulejos, lajotas cerâmicas,

esquadrias de alumínio, carpete e tábua corrida.
. Enfim, um perfeito acabamento com material

de primeira qualidade do chão até o teto.

LOCALIZAÇÃO: Rua 16 de Novembro
entre Triunvirato e Veiga Cabral, pertinho de tudo.

CONSTRUÇÃO
E INCORPORAÇÃO:

m-TBTK-CS

EXCLUSIVIDADE:
Só pra você, o Residencial Clementino José dos Santos,

possui um elevador de serviço (monta carga) para o trans-
Dorte de compras, vasilhames, jornais e revistas, exclusivo

de cada apartamento. Com isso, você desobistrue os
elevadores e ganha mais comodidade e conforto.

VENDAS EXCLUSIVAS:

JéH&Í__f7_1lll.' '4È$ÊaM^fi'wmW3ê'i: ": ,;;f

SHB
UM MARCO DE QUALIDADE

f,:--i EM-SUAVIDA,.:ii..
EMPRESA FILIADA 'A-V*.O.MI»A

*N DOLIVEIRA
ESCRITÓRIO IMOBILIÁRIO

CRECI J-Í2 12* REGIÃO
Av. Assis de Vasconcelos, 488

Fone: 241-3222. „«
EMPRESA FILIADA A ADEMI-PA

VENDE-SE GALPÃO
—C/200m_ c/2 gabinetes,
i.banho, copa, servindo p/de-
pósito, comércio em geral
70.000,00. T/A.Wandenkolk
276 F/241-2118 222-6952
C/1263.

0076241

VENDE-SE UM TERRENO
—Com uma casa de madeira
med.lOm defronte por 46rn de
fundos localizado a Rua Paulo
Cícero entre Trav Castelo
Branco e Passagem Olinda
p/NCz20.000,00.T/p/fone
2431162

5009389

VENDO CASA NA A. CA-
CELA — Sala cozinha 2/4 3 li-
nhas de ônibus loc Alcindo Ca-
cela 3432 casa 'C D. Eliana q
hora px Frango Barata Crema-
ção proco 27.000,00 alé dia
10.11.89. Croci 231-3823.

0076500

CASA TÉRREA—Vondo na
Ezeriel próx Barão de
Igarapé-Miri c/garagem,2 sa-
las,3 quartos,cozinha,banheÍ-
ro quintal c/casa madeira,gra-
deadajajota etc chaves Caste-
Io 1474 F/229-4300 C/246 85
mil

0076718

PRÉDIO COM PANIFICA-
DORA—E 5 cpartomen-
tos vende prédio de 2pa-
vimentos lajo ótimo aca-
bamento com panlflca-
dora toda equipada e
funcionando e 5 aparta-
mentos r a-ldôncials
p/300mll tudo F2246784
Mafra

0076547

ICOARACI
n_a__a_a___________D____
GALPÃO—Localização pre-
vilegiada estrutura metálica
800m2 c/escritório vestuários
poço artesiano na 4-° Rua em
local asfaltado fácil acesso
tanto para Aug Montenegro
c/Arthur Bernardes
1.227-1182.

0076831

ICOARACI CONJ.MA-
GUARI— Transfere-se 3 ca-
sas sendo 2 na Alameda 7 com
reformas e uma na Alameda
15 totalmente legalizada,gra-
deada com caixa d'água.Tra-
tar na Alameda 7 casa 49 com
proprielário,preco à combinar

5009523

OUTEIRO —Vendo uma casa
no Outeiro de 2 compartímen-
tos de madeira terreno medin-
do 12 de frente por 27 fundos.
Preço NCz 8.000,00. Tralar
na Geraldo Pinheiro n-°92 Sa-
cramenla entre Vila Nova e Jú-
lio César.

0076728

VENDE-SE— Um lerreno no
Tapanã vizinho à Sede Cam-
pestre da Petrobrás medindo
60x40 em frenle a pista com
ótima coso em construção c/po-
ço artesiano.Fone 2270968

0076736

ÓTIMA RESIDÊNCIA EM
ALVENARIA — Acabamento
de 1* transfiro no Condomínio
Jardim Bom Clima com 2 sala,
2 quarlos, com ar condiciona-
do e armários embutidos em
angelim pedra, lelefone insta-
lado e funcionando dependên-
cia completa de empregada,
terreno 12x25 murado, caso
totalmente gradeada e lajota-
da garagem para 3 carros por
apenas NCz 80.000,00. Tra-
tar lane 227-1036 ou no local
Augusto Montenegro 2132 ca-
sa 14 próximo Grêmio Litera-
rio Português.

5008915

VENDO CASARÃO QUI-
TADO — No Coniunto Ma-
guari alameda 13 contendo

pátio, 3 quartos, 1 suíte, 2 sa-
ias, copa-cozinha, toda forra-
da, gradeada, murada, área
para garagem, terreno 15x25,
ponto comercial nos fundos de
alvenaria, casa de esquina à
70 mts do comércio. Tratar
233-1795.

5008987

VENDO PORTO NO RIO
MAGUARI — Pronlo para

Íualquer 
empreendimento,

ratar com o proprietário pelo
fone 227-2746.

5008645

BEMLtM EMP. — Casa es-
quina c/sala 2/4 copa-coz wc
social taqueada murada c/jar-
dim e quintal e terreno 10x25
somente 14.000,00. Tr. 14 de
Março 655, ou 225-2462
241-1768. Bolem Emp.
C/l 12-J.

0076566

OUTEIRO - Vende-se casa
na Rua Rebouças, 78 em alve-
naria, mobiliado ou não.
Aceita-se proposta com carro
etc. Fone 229-8773 e
224-7375.

0076834

TRANSFERE-SE CASA—C/3
quarlos, saio, cozinha, área e
ar condicionado localizada na
Rod. Aug. Montenegro, Conj.
Benajamin Sodré, em frente ò
Coca Cola, Quadra 5 Rua Sal-
ra Casa 1, Trator no mesmo

0076924

MARCA IMÓVEIS —Vende
excelente terreno no Distrito In-
dustrial de Icoaraci, medindo
40x100 documentos em or-
dem. T/Magalhães Barato, 62
F/225-0508 223-5900
C/121-J.

0076482

MARLEO'S EMPREENDI-
MENTOS — Vende casa
c/instalação industrial c/2
galpães escritório b.social tele-
fone murada gradeada terre-
no 20^97 VI 150 mil aceita-se
proposta 1/227-1455 C/122-J.

0076426

MARlEO'S EMPREENDI-
MENTOS — Vende ólima ca-
sa no Conj. Cohab c/s. d» visita
2/4 b.social cozinha á.de ser-
viço gradeada murada presta-
ç5o 8 cruzados. VI 17 mil.
F/227-U55 C/l 22-J.

0076428

CASA NO CONJTO COR-
DEIRO FARIAS—3 quarlos
quintal grande bem localizada
prestação 22,00 transfere-se.
Tratar na Trav. 14 de Março
151 fone 2221190 Creci 1759

5009219

CASA NO CONJUNTO TA-
PAJÚS — Vende-se 2 quartos
garagem banheiro cozinha
área de serviço prestação
40,00 perto do colégio super- I
mercado. Tratar na Trav. 14
de Março 151 fone 2221190
Creci 1759

5009210

CASA NO CONJUNTO
MAGUARY—Toda murada
garagem 4 carros coberta gra-
deada caixa aguo cofre embu-
tido prestação 30,00 bem lo-
calizada. Tratar na Trav. 14
de Março 151 fone 2221190
Creci 1759

5009217

CJ MAGUARY —Transf ca-
sas legalizadas c/2 e 3 quartos
s/copa bh área serv de 2 quar-
tos s/muro de 3 c/muro poço

Íiátio 
em arco gradeado Jane-

as e portas em mogno prest
27,00 e 57,00 inf cj Maguary
al-10 c/38 C/908.

5009074

CONJ. MAGUARI —
Transf. com 2/4 modificada le-
gálizada, prest. 75,00 preço
30.000,00, tratar c/proprietá-
rio Al. 19 c/38 ou pelo fone
222-0611 h/cml.

C076181

DE FRENTE Pf O MAR —
Oportunidade única apenas 2
terrenos limpos bem de frente
p/o Praia Grande em Outeiro
um c/8,20 x 29,50 m de esqui-
na por apenas NCz
12.880,00 oulro c/9,40 x
27,00 m por apenas NCz
11.800,00, terrenos c/visla
p/Praia Grande 12,50x 17,00
m apenas 4 x 1.070,00. T/Sér-
gio Mendonça Adv. Imóveis
Ltda. à Av. Mag. Barata, 842.
F/229-5046, 229-6385,
229-8167. C/232.

5009303

ELMESCANY IMO-
VEIS—Vende barbada 2 ler-
renos em Outeiro 1-° medindo
10x34m próx.a Tv.Franklin de
Menezes e do H.do Francês
por NCz 3.900 e 2-° 5x30
próx.praio p/2.250
f/223.35B9 241-3089
C/J-129.

0076456

ESCRITÓRIO D'OLIVEIRA
— Vende-ie terreno na
Rod.Augusto Montenegro me-
dindo 10,50x86 todo cercado
de arame farpado t/no Ed.Ro-
tary conj 603 c/o Dr Ulysses
D'Oliveira f/223-44 1 4
2236813.

5009100

ICOARACI CONJ.CASTRO
MOURA— Casa 2/4,sala,co-
zinha,pátio.o demais depen-
dências,com telefone quitado e
instalado.Tratar pelo fone
227-2336 e um terreno de
20x28

5009305

MORE EM OUTEIRO (A
PRAIA E GRÁTIS)—Morar
no orla marítma é bem melhor.
O que antes era só possível nas
férias você pode ter agora, to-
dos os dias. Vende-se terrenos
prontos p/construir, legaliza-
dos, c/12,00 x 30,00 m. De
frente p/a Bafa do Guajará,
c/ônibus, luz, asfalto e praia a
porta. Só 20 prestações s/en-
Iroda, desde NCz 257,00.
Promoção por tempo limitado.
T/Sérgio Mendonça Adv. Imó-
veis Ltda. Av. Mag. Barata,
842. F/229-5046, 229-6385,
229-8167 C/232.

5009296

PANIFICADORA —No conj
Maguary transf em pleno fun-
cionamento e casa ao lado
serv p/residencia panificadora
c/produção de 6 sacos de trigo
dia valor 130.000,00 int cj
Maguary al-10 c/38 pceifo ter-
reno telefone carro como parte
do pagamento.

5009071

PARQUE RESIDENCIAL
TENONÉ — Vende-se
Aug.Montenegro c/sala c/sac
2qtos (1 suíte) bar. coz áreo
gar entrega em Novembro
poupança fixa de 1 sinal 4- 5
vezes. Ética Nazaré 237
F/2245211 C/001-J.

5009379

RES TENONÉ POUPANÇA
FIXA—Compre seu apto na
Augusto Montenegro c/NCz
14.746,00 de poup sendo 1 si-
nat e mais 5 prest entrega em
novembro os aplos são de
2qlos (1 suíle). T/f/2245211
C/001-J

5009387

ROD. ARTHUR BERNAR-
DES —Vende-se terreno na
pista, plono, seco, 50x700 ou
100x700, desocupado, entre-
ga imediata. Aruan do Carmo,
tels: 241-4614/235-2858.
C/119.

0076193

TERRENAO EM
ICOARACI—Vende-se na
Rua Armando Mendonça por
traz do posto de gasolina que
fica na agulha. Servindo para
diversos tipos de empreendi-
mentos não perca.Ética Naza-
r_ 237 F/2245211 C/001-J

5009352

TERRENO — C/10.000m2
vendo próx Arthur Bernardes
Pratínha Pare murado limpo
pronto p/conslruir doe em or-
dem ideal p/firmas ou constru-
toras tratar f/227-1283.

5009077

VENDE TERRENO — Arthur
Bernardes, medindo 380x700,
na pista, seco, plano, ideal pa-
ro grandes empreendimentos.
Aruan do Carmo, tels:
241.4614/235-2858. C/119.

0076356

VENDE-SE —2 lerreno em
Outeiro loteamento Cristo Re-
dflnlor ou troca-se por carro
6.000,00 endereço Andradas
n.°125 entre 7 e 8 de Maio
Icoaraci.

0076225

VENDE-SE —Uma casa no
conj. Maguari as margens do
rio Maguari toda murada ser-
vindo p/residância e comércio
2/4 copa-coz sala dep de em-
pregada Inf e vendas
225-2383 224-0866
224-6075 c/473

5009246

VILA SORRISO PRONTA
ENTREGA—Compro seu apto
de frente para a baía na Si-
queira Mendes c/sala 2qtos
banh coz área banh.empreg
garagem poupança facilitada
em 4 mej.es fixos Nazaré 237
F/2245211 C/001-J

5009390

100x1.135 MTS—Tapanà
frente p/pista, próx. da Rodo-
via Artur Bernardes. Vende-se.
Apenas NCz 350.000,00.
T/Sérgio Mendonça Adv. Imó-
veis Ltda. à Mag. Barata, 842.
F/229-5046, 229-6385,
229-8167 C232

5009333

VENDO EXC TERRENO —
Em Outeiro à 50mts da Praia
c/30x30mts todo murado fren-
te p/o asfalto boa localização
tr/Cristovão Colombo 284
f/2271984 2270018 C/l 63-J.

5009862

VENDO EXC. ÁREA EM
BENEVIDES — lOOha docu.
montado igarapé cercado
70% empastado aceito corro
no negócio vir 95.000,00
Tr/Cristovão Colombo 284
f/2271984 2270018 C/163-J.

5009902

VENDO EXC. PROPRIE-
DADE — Centro de Icoaraci
44xó6mts. t/murado casa esti-
lo antiga 2 piscinas t/arboriza-
do doc.em ordem Tr/Cristovão
Colombo 284 f/2271984
2270018 C/163-J.

5009831

VENDO PORTO C/TELEFO-
NE — 6ha exc. galpão no
dist.ind.de Icoaraci serve p/di-
versas atividades melhores in-
for. Tr/Cristovão Colombo 284
f/2271984 2270018 C/163-J.

5009871

VENDO SlTIO NO TAPA-
NA — Terreno 40x 1 OOmts óli-
ma casa área de lazer cob.
c/churrasqueira casa de cosei-
ro tudo alvenaria toda murado
e iluminada Tr/Cristovão Co-
lombo 284 f/2271984
2270018 C/lo3-J.

50'..d76

VENDO TERRENO
ROD.ARTHUR BERNAR-
DES — Frente p/o asfalto
c/100xl00mts frontal ao por-
tão da Petrobrás plono e ser-
ótimo f. emprísas Tr/Criv jo
Colombo 284 f/2271984
2270018 C/163-J.

5009890

VENDO TERRNO EM
ICOARACI — No 5-° Rua em
alameda entre Trav.Berredos e
Andradas c/16x11mts. Valor
4.000,00 Tr/Cristovõo Colom-
bo 284 f/2271984 2270018
C/l 63-J.

5009881

AUGUSTO M.NEGRO —
Vendo exc.terreno à 400mts
da pista c/acesso p/Pais.das
Flores med.10x45mts c/luz à
porta vlr.2.800,00 aceito pro-
posta Tr/Crístovão Colombo
284 f/2271984 2270018
C/163-J.

5009898

CASA FINANCIADA PfCEF
—Na Augusto Montenegro 1"
locação, entrega nov/89. Em
terreno de 600m2 c/varanda,
sala, estar, copa-coz, área,
dep.completo, 3/4 s/2 suftes,
etc. Poupança s/correção-exc,
oportunidade p/ínvestír, morar
ou lazer-lnf.na Chão e Teto,
Gentil 508, f/2225044
C/161-J

5009834

CASA NO CONJUNTO
TAPAJÓS—Vende-se c/sa-
Ia,2 quartos,copa-
cozinha,banheiro social,gara-
gem,toda gradoada,om terre-
no medindo 10x30m todo mu-
rado.Melhores informações
p/tel.226-3571 222-5615
C/272.

5009761

CONJ. MAGUARI —Trans-
firo casa Al 2 toda gradeada
murada 3/4 sala cozinha ba-
nheiro social Tralar 2315935
c/Proprietário.

5009708

CONJ.TAPAJOS TRANS-
FIRO CASA — C/garagem
sala 3/4 s/l suíte c/armários
emb.bh.social copa-
coz.á.serviço terreno cintrado
murado e gradeado Rua Ca-
jueiro n-°l Tr/Crislovão Colom-
bo 284 f/2271984 2270018
C/l 63-J.

5009885

CONJ.TAPAJOS — Casa
c/sala 3/4 bh.social copa-
coz.quintal + á.serviço ao lado
ponto comerc. p/35.000,00
aceito carro no negócio
Tr/Cristovõo Colombo 284
f/2271984 2270018 C/163-J.

5009893

IMOBILIÁRIA DAHAS
—¦Vende terreno na Augusto
Montenegro no Tenoné medin-
do 100 de frenle x 500 de fun-
dos todo documenado.T/13
Maio,191 s/1007/ 8
F/222-8600/222.4525
C/1023.

5009947

NA AUGUSTO M.NEGRO
— Frente p/Rod.Vendo exc.re-
sid.px.jardim Bom Clima recém
consl.no ter.20x30mls l/mura-
do c/garagem pátio 3/4 s/2
suítes b h . social cop-
coz. á. serviço
dep.comp.emp.vlr.5.000vrf
garantido p/CEF-f2.5000VRF
de poupança facilitada tr/Cris-
tovão Colombo 284
f/2271984 2270018 C/163-J.

5009858

OUTEIRO —Vende um terre-
no no loteamento Bosque Rosa
d o V a I e d e
12,00x30,00mls. Inlormacões-
.p/f/227-2671 Creci 1419

5009986

Belém, domingo, 5 de novembro de 1989
- T-

nanHB^HB_BBH PROLAR VENDE-Aroa dl.
1 10.000m2 no rod Arthur ll..r,

nardes px. Usina do Tapanb.
(de frente p/pista) 100x10(1
semi-murado próprio p/gdqs
projetos industriais e/ou comu/-
ciais Tralar f/2298233 Pr-72!'
a/60 V

501003D

PROMORADA VE.
—Na Arthur Bernardes ao I
do do Ciaba exc.terreno mé-
dindo 20x60mts contondõ um
prédio terreno em alvonaria
em bom estado serv p/4 ramos

o
merc.p/l 50.000. V/F/2250822
2254959 C/J-143

50099£8

RIBEIRO-BARBOSA
ADV.IMÔVEIS-Von,],,
magnífica casa na Berredos,
osq,c/8 Maio c/3/4,3 salai,Ni.
socíol(1 suÍfe),fino acabamento
em mogno,c/poço,bom-
ba, gar., quintal. Ape n"Ds
NCzl20 mil.F/227-04-7
C/1566

5009782

RIBEIRO-BARBOSA
ADV.IMÕVEIS—Vende lm-
da chácara a 500mts cia
A.Montenegro c/casa em alve*
naria, recém construída, poço,
caixa, armários, lajoatda, for-
rada, terreno med.,40x60m.
T/p/227-0487 C/1566

50097Ç-5

RIBEIRO-BARBOSA
ADV.IMÕVEIS—Vende -li-
ma casa 5-° Rua Tapanã afve-
naria, grodeada, cozinha^fíjr-
rada, morada poço caixa
d'agua lerreno 20x90mts.
A p e n as
NCz45.000.T/p/227-0'4.7
c/1566 ;;

5009791

RIBEIRO-BARBOS-A
ADV.IMÕVEIS—Venda NO
Conj.Tapajós, cosa auaitada,
c/3/4,sala wc, cozinna,mlira-

' da, gardeada, área coberta
no quintal, próximo a Mojite-
negro NCz55.000.Trpt'ar
p/Fone 227-0487 C/1566 

'

5009798

RIBEIRO-BARBOSA
ADV.IMÕVEIS—Repassa
no Jardim Bom Clima ótima ca-
sa c/3/4,solo, wc, cozinha,
dep.emp.jardim, gargem c/pis-
cina toda gradoada.Aponas
NCz50 mlT.Tratar p/Tone
227-0487 C/1566 '"

5009$)2

RIBEIRO-BARBOSA
ADV.IMÔVEIS-Vondo >
Conj. Maguari frente Contem"
ótimo terreno, c/2 3x25' à
10Omts da A.Montenegro
c/infra-estrutura Aponas
N CZ 1 2 mi I . Tralar
p/F/227-0487 C/1566 

'"" -

50()?J)6

SIBEIRO-BARBCL.ADV.IMÓVEIS-Veri_e
Trav.Cristóvão Colombo entre
2_"e 3?Ruas, prédio cohTKKol
c/2 pav.c/terreno de 9xtónts
NCz300 mil.Tratj-r'
p/F/227-0487 C/1566 í,

50Q'9$!3

RIBEIRO-BARBOSA
ADV.IMÕVEIS—Vendij, jor-
reno na 5-° Rua,c/9^Iints
NCZSmil e terreno na 5-° fíua
do Tapanã C/43xl46mt«^Bró-
cimo Rod.Tapanã N_r25
nil.T/p/F/227-0487 C/1566

5009817 ~f
RIBEIRO-BARBOSA
ADV.IMÕVEIS —Vondo
magníficos galpõos c/2 eiwjtá-
rios, em área de^S.OOO-^no
Artur Bernardes^ frente, iftfe-
trobrás excelente proço.Tratar
F/227-0487227-1072 Gft366

500?fl22

RIBEIRO-BARBOSA
ADV.IMÕVEIS—Vende no
Conj.Tapajós ótima cosa c/3/4
mercadinho ao lado e qmplo
torrono anexo ,excelent<~> loca-
lização.Casa toda graduada
F/227-0487 227-1072 C/J566

5009827

OUTEIRO VENDO EXC
TERRENO — A 50mts dd Ma-
noel Barala px.a Igreja
med. 12x30mts.pronto p/ccjns-
truir vlr.2.000,00 aceilo.^ro-
posta Tr/Cristovao Colombo
284 f/2271984 2270018
Cl 163-J. n

5009840

ELEVADORES SUR S/A

RIBEIRO-BARBOSA
ADV.IMÕVEIS—Vende NA
Rod. Artur Bernardes em fren-
te à Petrobrás, ótimo terreno
med. 10x100. Apenas 15 mil.
F/227-0487 C/1566

5009830

RODOVIA ARTHUR BER-
NARDES — Um terreno de
10x90 edificado c/um barra-
cão de madeira e coberto de
telhas brasílit situado em frnete
à Companhia de pesca Priamr
.T/p/F/227-2671 Creci 1419

5009982

RODOVIA DO TAPANÃ
VENDE-SE — Terreno seco
plano cercado com 2 frentes
exc.para conj.resd.índús-
trías,sede campestres e etc. Inf.
fone 224-3744 C/667.( área
de 100 mil m2 100/1000)

5009911

TERRENO DE 20x90
—Vende-se sito a Rod Arthur
Bernardes em frente a Petro-
bras lot Uberaba
v/NCzl2.000,00 Iratar pelo
f/223-7730 c/o proprietário
aceito carro na transação
C/1612.

5009844

TERRENOS A 1 OOMTS —
Do Rod.Augusto M.Negro
px. Icoaraci med.10x40mts
c/água luz e fone plano 18 me-
ses c/prest à partir de 250,00
Tr/Cristovão Colombo 284
f/2271984 2270018 C/163-J.

5009849

TRANSCOQUEIRO — Ter-
reno todo murado
med.lOOxlSOmts.Serve p/di-
versos ramos comerciais e ín-
dustriais chácaras etc.
P/250mil Tr/Cristovõo Colom-
bo 284 f/2271984 2270018
C/163-J.

5009869

VENDE-SE NA RUA SAN-
TA IZABEL — (6ÍRuo) enlre
Trav.ltaborai e Souza Franco,
um terreno medindo
ll,00x66,00mls. Edificado
c/2 casas He madeiras c/escri-
tura pública .T/p/fone
227-2671 Creci 1419

5009979

VENDO CASA EM ICOA-
RAO — Rua Manoel Barata
c/pátio ampla sala garagem
escritório 3/4 sola ae jantar
bh.social cozinha á. serviço
quintal murado Tr/Cristovão
Colombo 284 f/2271984
2270018 C/l 63-J.

5009951

VENDO CASA EM OUTEI-
RO — À poucos metros da
praia c/sala 3/4 varanda cozi-
nha banheiro terreno
40x34mts. da esquino boo to-
colizõção Tr/Cristovão Colom-
bo 284 f/2271984 2270018
Cl 163-J.

5009836

VENDO EXC TERRENO —
Rod.Tapanã frente a sede
Campestre do Petrobrás
c/10x80mts. Pronto p/construir
em 10 parcelas de 800,00
Tr/Cristovão Colombo 284
f/2271984 2270018 C/163-J.

INTERIOl.
DO ESTADO

P R O L A 'R
VENDE—(Castanhal)-imóvel
comercial na R.Liberdade
px.estádio municipal,c/1 >gal-
pãop/600m2,l casa.l trasfor-
mador p/ 300 KWA,inst.p/te-
lex, fone, etc... M/detalhes
f/229-8233 PR-820 C/J-60.

5010V73

SALINAS — Vende-se um ler-
reno próximo ao Laguinho Ca-
sa do Governador medindo
15x30 de esquina preço
NCz20.000,00. Aceita-se car-
ro como porte do pagamento
tratar 226-4951 Sidrim.

5010046

SALINAS —Vende-se terreno
edificado, medindo 21x50 em
frente a praia do Maçarico
NCz 35.000. Aceitamos p'ro-
posta, pagamento facilitado.
Tratar com Luiz Carlos
225-0815. Horário comercial.

0076869

VENDE-SE UM LOTE
AGRÍCOLA —Municipio Srt-°
Izabel, 25 he. com csa de alve-
noría, toda de varanda 3 gts,
laje etc, água de poço, rio e
olho d'água, beira da pista,-
ínibus e luz. F/231-0231
231-5630.

0076900

VENDE-SE UM TERRENO
—Medindo 101xl70m locali-
zado em St-°lzabol do Pará na
Rua Mestre Rocha 1774 c/uma
casa de madeira coberta c/to-
lhas de brasilit c/água luz, iga-
rape e ravores frutífe-
ras.T/c/proprietário no horário
comercial
p/f/226-0186/2283715. "1

5010398

VENDE-SE UMA SEDE-DE
FESTA— O Cabeça Fria,'_air-
ro da Betânia em Castanhal à
500mts do balneário à 5Qmts
da Barão do Rio BranccT^bio-
dindo 20x32.Valor
12.000,00.Tratar Fone
771-1186 Sr.Lúcio '¦'

50tÓ_01

BR-316 PISTA — Tor.tebão
lado Ocrim, 2 frentes, _Sha
sendo 140m de frejlo
p/BR-316, c/galpõo, cafc de
peão, cercado c/moirões*' de
concreto, água, luz, t$eal
p/haras ou exp. de reprotfutor.
Aruan do Carmo, t _ I s -"
241-4614/235-2858. C/lfe.

0076196

CASAS BAHIA SUPER-
MERCADO DE lHfô'
VEIS—Vendo 2 terrenos conti-
guoi do 10x50m em Barcore-
na Bairro Novo próximo cen-
tro comercial por t^Cz
2.000,00 cada 7 Selembro
Edifício Nazaré f/225-4912
C/1745.

007o3_>l
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ESCRITÓRIO D'OUVCIRA
—Vonde-so prédio comercial à
ryo 24 do Outubro em Santa-
rém/Pa servindo p/qualquer
ramo de negócio t/no Ed.Ro-
tary con] 603 c/o Dr.Ulysses
D'Oliveiro i/223-4414

; 223-6813.
5009098

FAZENDA EM CAPANE-
MA—750 frente 1000 fundo
75 hectares 1z caia plantação
do capim qulcui laranja coco

, caju etc Igarapé verão inverno
escrituro documentação em

.dias. Tralar (ono 2221190
ÇrecI 1759

5009214

lEIA COM ATENÇÃO — In-
voitimonto seguro c/retorno
imediato, terrenos secos pia-
nos em local privilegiado próx.
ônibus f/conj. habitacional
l/mod. 10x25 m. piqueteadot
p/p/const. condomínio habita-
do aproveite r/poucos lotes em

r p/a partir de 519,00 ou
4x1.342,00 fixos. Inf. fon»
.243-1201. Croci 1499..

0076269

"MORADIA 
IMÓVEIS VDO

—Fazenda em Primavera
c/250ha luz água rádio comu-

- nlcQçâo 1 rep gir registrado 1
holandês 60 vacai girolandas
50 bezerros 1 cavalo M4 de
milha 1 cavalo 8 éguas 3 pol-
tros marajoara 1 ordenhadei-
ra mecânica p/16 vacai curral
bezerreiro barracão casa se-
dee casa vaq c/pasto docu-
montada lei 2262058
2262074 c/158-J MF003.

5009183

PATRIMÔNIO VEN-
DE—(Quitado) excelente apt5
cm Salinas Ed.Spardato, com'sala 

social, 3/4 amplos,
;~c/arms, ban.soe, cop coz

¦•¦ c/arms á serv, dep comp
.""emp.M/lnf p/f/220-0256' 

Tv.RuI Barboia 500 E C/187-J
„ 0076463

PEDRO PAULO CAMPOS
. —Adv & Imóveis vende terre-

. no c/armação de casa em Sal*
Wdterra 11x55 documentação

—cm,, ordem. Tratar fone
A 531-0471/224-3120. C/1091.
«"><¦' 0076470

'SALINAS - ASFALTO -

, 
'"PRAIA - CLUBE—Condoml-
1 hió Salinos Nova. Lotes

.]5x30m. Doido NCz 161,00
' mensais Km-1 Est. do Aeropor-
—-lo^-no caminho p/Araçagy¦'- Praia Clube. Frente p/asfalto e
Miir^ só 3,5 km da Estrada do

;frAr)blaia. T/Sérgio Mendonça
üt Ãav. Imóveis Ltda. à Av. Mag.
"•Barata, 842. F/229-5046,'- ^229-6385, 229-8167. C/232.
**• 5009312

-SALINAS APART-HOTEL
A —.-Transforo-so írente p/o nas-'¦ conte e poente, na Praia do
"'Maçarico. 3? andar, sala,

P^qt/ãHS? banheiro, 2 terraços.' ''Apenas 
NCz 15.000,00 à vis-

"jm[ T/Sérgio Mendonça Adv.
ò* Imóveis Ltda. à Av. Mag. Ba-r;fà'la, 

842. F/229-5046,
-229-6385.,C/232.
A •'¦ 5009329

» SALINAS JARDIM ATA-
LAIA — Vende-se terreno

'-próx. da casa do Dop. Jorge
""Arbage, med. 30x90, água,
2-luz, asfalto e fone ideal p/gr.

^empreend. Aruan do Carmo,
- I.li: 241-4614/235-2858. Em
:VSolinai c/Paulista f/823-1339.

¦C/119.

ujü-ii 0076200

SALINAS VENDE-SE —La-
d.tei' juntos ou separadamente

i de 15x30 em frenle a casa do
i Dr.Policio lado p/o lago e fren-

te p/rio, quadra 41, lotes 3,4 e
„5 proço unilario:20.000,00
Aruan do Carmo

-.tols:24l-4614/235-2858
C/119.

0076208

¦-¦ SALINAS —Apartamento
Vloc.ed.Espardate frente p/pra-

ça do igreja c/sala 3 dorm 1
* s/banho copa-coz dep.comp

. t/José Vieira c/053 Bernal do-
• Coulo 659 f/2225801

2240517
5009222

SALINAS-COBERTURA
.DUPLEX VENDE-SE—Edf.

' Savio R Vivre c/piscina, sala,
.varanda, copa-cozinha, 3 qtos

>é(l sufte). Parte superior: pisei-
i na, sala, bar, depósito, deck

chuveiro, terrace, 2 garagens.
. -Proço 7.500 VRFi. Aruan do
Carmo,

'.T/241-4614/235-2858. Em
Salinai c/Paulista f/823-1339.

-,,,0.119.
,» 0076204

¦c TERRENÂO ESPETACULAR
¦ —De 50x100 Americano den-

.- tro da Cidade ótimo p/retiroi :tenho 3 lotes juntos barbada 2
.mil cada lote documentado lo-
cal ótimo p/fim de semana.
Inf/Fone 229-5597 c/dono
c/437.

0076473

TERRENO-PORTO —Curu-
*. çá,Recre!o Beira Mar,na Terra

. Flrme,frut(fero,água corrente o
ele,med 132x1.lOO.Iratar no

.fone 225-0755 ou CN 8 TV
WE 43 n-°272,motivo via-

• gem,falar com o Sr.Miguel.
5009121

VENDE-SE EXC.AP-
ai TO—Quitado c/sala de estar e

Jantar 2/4 c/17m2,copa-
cozinha, área de serviço e wc

.. social NCz 120.000,00. T/A
Wandenkolk 276 próx.Munici-
palidade F/241-21 1 8

, ,2.22-6952 C/1263

0076235

VENDE-SE GR. TERRENO
, ,,-i^No pista BR-316, 100x500
»,,-iÇ/galpÕo de 450m2, novo no
,i( focai onde funcionava a Colei-

pa, documentação, entrega
. jmediata. Aruan do Carmo,

tels:241-4614/235-2858.

IOÍSl'9-
0076199

"Benevides na pista da
l"pk VENDE-SE — Após a

u P.Rodoviária terreno de 40 x
40, na pista, próximo da torre
ilci Embratel, em frente a loja'iio 

artesanato. Ideal para qal-10*1. i ¦ ' ° i
l :pao ou comércio em geral.'Aruan 

do Carmo, tels.
-.241.4614/235.2858. C/l 19.

0076207

^IjNÉvTdTÍ 
— Área 35 hec-

, tares no asfalto luz telefone à
' 

porta, grande manancial 3
açudes, casa, etc NCz

•' "120.000,00. Tralor 231-3479"-'Abdala. 
C/1419.

°yp 0076256

ALTOS DAS DUNAS—Fron-
te a praia do Ajurutoua bela
casa c/3/4 em madeira de lei
avarandada sala copa cozi-
nha terreno 30x60 só NCz
28.000,00.Tr/14 de Março
655 241-1768 ou 225-2462
Bolím Emp. c/113-J

0076590

ESC. ALUIZIO GOUVEIA
Vde. em Castanhal faz.

c/500ha. lendo 400ha. do
pasto em 14 mangas, etríflca-
da, cercada açude curral mui-
tas fruteiras casas etc. Inf Ed.
Infante de Sagres s/l 802
f/2246399-2233466. Creci
466.

0076684

ESC. ALUIZIO GOUVEIA
Vde. em Igarapé-MIrim

12000 ha. a margem da BR
151, lOkm da sede do Munici-
pio oókm de Belém. Inf Edf. In-
fonte de Sagres s/1802 fones
2246399-2233466. Croci
466.

0076686

ESC. ALUIZIO GOU-
VEIA—Vde.em Salinopólis di-
versas casa com 2 e 3/4 mobi-
liadas ou sem mobilia. Terreno
na 7 de Setembro c/30x40mts
etc.lnf. Edf.lnfanto de Sagres
1/1802 f/2246399-2233466.
Creci 466.

0076692

FONTOURA CORRETA-
GEM BENEVIDES —Vondo
mansão c/400m2 áreas cons-
trufda mobiliada c/móveis de

1 "telefone maloca sauna pisei-
na casa de caseiro edificado
em terreno c/2.600m2
f/225-4363. C/575

0076669

IMOBILIÁRIA YVAN RO-
DRIGUEZ- Vondo fazenda
c/12.000 hectare! c/capins
Castanhal madeiras sit.Altaml-
ra margem rio Xingu NCz 230
mil vendo terreno 250x500 m
c/Igarapé sit. Estrada Vigia
f/asfalto NCz30 mil.
F/235-0840. C/1539.

0076589

IMOBILIÁRIA YVAN RO-
DRIGUEZ —Vendo lindo ler-
reno c/igarapé situado estrada
Vigia frente asfalto c/25 hecta-
res,5 mil pés de cajú,várias ár-
vares frutíferas 2 casas
p/NCz30 mil f/235-0840
C/1539.

0076600

PEIXE-BOI —Vendo casa de
esquina Veiga Cabral c/José
Patrocínio 7 mil.Terre no
25x85m frente praça esquina
c/Av.Marechal de Ferro 5
mil.Vendo outro próximo
Rio.Tralar Orlando 229-4300
ou Olavo

0076729

VENDE-SE EM VIGIA —
Prédio de um Cinema localiza-
do no melhor perímetro da Ci-
dade tratar com o Sr.Antônio
Ferreira em Vigia Rua Boule-
vard Melo Palheta 165 ou fone
731-1172.

0076775

ABAETETUBA —Fazenda
208 hectares Igarapé Miri, 15
quilômetros trevo Abaetó, es-
trada asfalto, beira Moju, 22
cabeças excelenle casa c/de-
pósito, muita madeira
150.000,00. Creci 304 fone
241-3418.

0076551

LEUCENA —Para gado, sa-
cos 20,00 cada pronto plantar
em quantidades preço combi-
nar. Tralar 241-3418.

0076554

VENDE-SE TERRENO NA
BR-316 — Junto à Policia Fo-
deral, f/p/pista mede 40x85,
de esquina c/a entrado de
Neópoíis, documentação ab-
soluta ordem, todo murado.
T/f/225-1413/241-3119.

0076596

VENDE-SE UMA FAZEN-
DOLA EM PIRABAS—Sitio
Urubuçu a 2km da pista de Sa-
tinas e no asfalto ao ramal de
Pirabás, 115ha de capim qui-
culo e igarapé perene cortou-
do em abs ordem
T/f/225-1413/241-3119.

0076599

TÕÕTÍA TITULADO—Estra"
da Boa Esperança px de Sali-
nas cVbenf 1000 coqueiros 3P
ano pasto árv frut totalmente
cercado esc públ legalizado a
20 mnl de Salinas exc p/fazen-
doía T/c/Frazão f/2295826
C202

0076306

30,00 x 30,00 M ESQUI-
NA — Em Salinas, perto lago
e casa do Governador, NCz
45.000,00. T/Sérgio Mendon-
ça Adv. Imóveis Ltda. à Av.
Mag. Barata, 842.
F/229-5046, 229-6385,
229-8167. C/232.

5009331

1200HA TERRA RCK
XA(FERTIL)—C/660ha pas-
to(colonião/braqulão}bem for-
mado e zelado 20ftm cerca
arame liso c/vários divisões
curral coberto sede águas cor-
rentes e mais 550 cab bovina
animais serv carneiros etc a
margem de Rod.Fed c/escritu-
ra pública apenas
1.200.000,00 inf f/229-0359
0 229-4121 Dr.Eraldo.

5008989

AJURUTEUA HOTEL CLU-
BE —Vendemos títulos de só-
cio valores à vista 600,00 à
prazo em 5 meses: entra-
da: 120,00 o 5 parcelas de
160,00 T/Fones 233-0068
233-3069. C.J-145. Vonde-
dor: Ismar Araújo.

0076097

CHÃO E TETO— Vendo om
Santa Izabel granja montada
c/barracão medindo 8x160,
toda equipada c/capacidade
p/criaçâo de 12.000 frangos
de corte. Terreno medindo
370x760, todo cercado, docu-
montado e mais 3 igarapés.
Tratar na Gentil 508
f/222-5044 C/161-J

5008906

TERRENO EM BENFICA —
Grande área com frente para
a estrada e fundos para o rio,
com porto benfeitorias e ba-
nho. Localizado na Vila.
Vende-se. Informações pelo te-
lefone 231-6303 de 10:00 6s
12:00 horas.

5008043

VINDE-SE MINI FAZEN-
DA — 22 hc 16 Km estrada
Mosqueiro galpão pintos Pocil-
ga tanque criação peixe ou ca-
marão 396m2 plantação de
mandioca canteiros de hort
qua/maracuja casa luz etc.
F/241-2416.

5008327

lr.U

REGENT IMK.
2 OU 3 QUARTOS, 12 MENSAIS FIXAS, EM CRUZADOS,

0 Regent Park fica na Roberto Camelier,
360, entre Mundurucus e Pariquis, perto da
Praça Batista Campos.

É um belo edifício num parque de 4.000
m2, com piscina, quadra de esportes, parquinho
infantil, maioquinhas, churrasqueiras e mais
salão de recepções, garagem coberta, guarita de
segurança, estacionamento para visitas.

Você escolhe o seu apartamento de 2 ou 3

quartos, todos com varandas.
Condições a partir de:
Entrada: NCz$ 10.583,55. 12 mensais fixas

de NCz$ 884,70. 4 intermediárias de NCz$
14.839,60.

Você pode propor o plano de pagamento
que melhor lhe convier.

'•¦ '¦¦'&¦ 
^K'"!^ m'y

0 financiamento é garantido pelo Bradesco.
Regent Park. Você mora num apartamento

e vive num parque de 4.000 m2.

m\\\Tm\ Construção:

WMODULO
Vendas:

\sentral_ enfiftl
deNegpqp}

Inwbiliarios
Diogo Móia com Generalissimo, loja 12.

Tels.: 224-8726, 241-3973/5830/5850. Creci 144-J
Financiamento:

BRADESCO
Plantão no local da obra, inclusive aos domingos.

?^W***"""*

r-A„A* • Praia • Campo

MOLDELAR LTDA
Fábrica e Esc. 14 de Marco 42

Fone: 224-2819

ÁRIA DI 1300 HA
—Vende-se em ótimo locol do
Município de Acará c/seringal
Igarapé grande manancial de
madeira de lei fácil acesso e
com escritura pública e impôs-
tos em dias valor abaixo do
mercado mais det p/fone
223-7730.

5009754

ÁREAS A VENDA—45ha na
Est da Vigla(60 mil)37ha na
Est Caslanhal/Curuçá(80
mil)1300ha no Munic do Aca-
rá(150 mll)167ha na Rod do
Mosqueiro antes da pte{130'¦)( ,/nl^umc s "; !-
mau det p/f/2.i3-7730
C/1612.

5009825

ATENÇÃO BENFICA —Sítio
c/poquono igarapé e piscina
4x9mls à 300mts do lim da li-
nha de Ônibus,pço artez. d
bomba, luz, geladeira, fo-
gão,mesa sinuca,maloca.
50x 10Omts.t.corcado,arv.fru-
tff.etc.Apenas Ncz 35mil.Tra-
tar Fone:231-2163 C/519

5009990

C A S A P R É ¦
FABRICADAS—Madoira-lei
selecionadas/pré-
imunizadas,alicerce/pi-
so/bh.social em alvenaria 4
pag.fixos entregamos pronta
p/mora r.Inf/Tv.P. Eutiquio
417/A f/2227975.C/1562
construímos sua casa em alve-
naria e placas concreto 4
pag.lixoi 1/2233796.

5009731

CIDADE COLARES —Ven-
demos casa fino gosto c/salão
s/ 4 suites quadra voloy terre-
no 70m2 murado toda mobilia-
da 1-° classe c/frente
p/praia. Informações
Av.Dr.Freitat 2977
F/228-3590 C/46

5009733

COIMBRA —Vende na cida-
de Colores terreno 196x1400
parte cercado c/luz e água
30m distante 500 pes Coquei-
ro rio ao centro mata virgem
c/madeira lei.Trt.Av.Dr.Frei-
tai,2977 F/228-3590 C/46

5009722

ESC.VALENTE DO COUTO
Tem p/vender diversas fa-

zenda c/documentação em or-
dem t/222-4888 ou Av.Alcin-
do Cacela 145B C/015J n.fe-
chamos p/alomoço c/Miguel.

5009724

GRANDE BARBADA
—Chácara em Benevides à
60mti da BR. luz trif6brica.2
casas alve. maloca,pço artez
c/bomba, arborizada área
60x1 OOmts. t.cercada,apenas
N c z 4 5 m i I
Ac.prop.T.F.231-2163 C/519

5010009

PROLAR TEM LOTES CO-
MERCIAIS — Na BR-316
c/1430 m2, lotes comerciais
citoda infra-estrutura pronta,
c/água, luz e telefone, |á po-
dendo construir. Conversar
não paga nada, só se com-
prar, mesmo assim posso fazer
em 3 vezes fixo. Tratar Trav. 3
de Maio 1619 fone 229-8233
C/J-60.

5009966

PROMORADA VENDE
—Espetacular faz c/400ha em
Soure na Beira do Asfalto luz
tel t/cercado 2 lagos igarapés
50 rezes bubolinas casa à pas-
to próprio p/complexo turístico
F/2250822 2254959 C/J-143

5009976

PROMORADA VENDE
—Espetacular galpões ao lado
do Gemini à poucos MTS da
BR-316 c/1.200 m2 de área
coberta desocupado dentro da
um terreno de 3.750m2 Valor
40.000 VRF facilitado CLAV
F/2250822 2254959 C/J-143

5009993

PROPRIEDADE EM ST*
ANTÔNIO DO
TAUA—Vende-se ou troca-se
p/carro, cas a em Mosqueiro
c/óha plantações de ma-
mão,graviolo,cajú,todo cerca-
do.Outro em Inhanga-
p i , c / 1 7 5 h a
c/cosa,igarap4,T/226-3571
222-5615 C/272.

5009753

TERRENOS EM BENFICA
Venden-se vários infor-

mações pelo telefone
231-6303 de 10:00 ài 12:00
horas.

5008042

SlTIO MEDINDO
500/500—Cercado c/2 ca-
sas p/artesiano igarapé cem
pés coqueiros limoeiros e vá-
rias árvores frutíferas c/área

pronta p/qualquer atividade
localização St-° M-° do
Par6.T/f/224-3744 C/667.

5009925

SITIO VENDO — A lOkm e
20km de Boldm c/12000m2
16000 m2 quase todo murado
c/2 casas de madeira piscina
campo de futebol muitas frutei-
ras e outras benf6Ítorias,Temos
outras áreas 150x500 a Mon-
tenegro 33ha T/223-0411
C/540

5009889

JURUNAS—Vende-se con-
forlóvol casa em alvenaria, 2
pavimentos, sala, 2 amplos
quartos, cozinha o sala de ba-
nho completa. Av. Roberto Ca-
melier próximo a São Miguel.
Valor 39.000,00. F/224-6831
C/864

0076291

VENDE-SE UMA CASA DE
ALVENARIA — De 2 anda-
res na Roberto Camelier preço

!a combinar o um terreno na Tu-
pinambás tamanho 7x46 valor
do terreno NCz50.000,00 tra-
tar fone 223-4972.

5009115

VENDO CASA NA A. CA-
CELA — Sala cozinha 2/4 3 li-
nhas de ônibus loc Alcindo Ca-
cela 3432 casa 'C D. Eliana q
hora px Frango Barata Crema-
ção preço 27.000,00 até dia
10.11.89. Creci 231-3823.

0076499

PROMORADA VENDE
—Lindo terreno na Tamóios
próx. a Breves medindo
38x70mts alto seco plano
pronto p/construir servindo

p/super Mercados Galpões Fá-
bricos Preço 750.000
V/F/2250822 2254959
C/J-143

5010003

ROSANA SATO VENDE—
750 mil terrenâo de esquina na
Tamóios med 36x71 serv/pos-
to, depósito, galpão,empresa,
estacionamento etc. ótimo lo-
cal,documentado frente
asfalto.lnf/224-7825
224-7033 C-1454

5009865

SOL,PRAIA,LAZEU —A
Chão e Teto tem vária opções
em Salinas em pontos estraté-
gicos terrenos p/vocé construir
ou casas prontinhas p/vocô
curtir este verão no balneário
no loteamento Atalaia em fren-
te ao Maçarico ele informações
na Gentil 508 f/222-5044
C/161-J.

5009905

TERRENOS DE 70x200 E
25x100 —Vendem-se sitos a
Estrada da Pirelly c/igarapé
(NCz25.000,00) e outro na
estrada do Uriboca em frente a
Juca(NCz12.OOO,00Jmais det
p/f/223-7730 C/1612.

5009861

URUBATAN
D'OLIVEIRA—Vende-se em
Salinas excelente residência
estilo colonial avarandada
c/ampla sala,3 qtosfl suite) co-
pacozinha ótima localização
garagem etc.T/Assís Vasc 488
f/2413222 C/J42

5009780

VENDO EXC. FAZENDA
EM TOMÉ-AÇU — Com
3.000 ha sendo 700 ha de
pasto melhores inf. Tr/Cristo-
vão Colombo 284 f/2271984
2270018 C/I63-J.

5009907

VENDO NA BR-316 —
Frente p/pista Ananindeua
Km-12 terreno c/40x600mts.
Melhores infor. Tr/Cristovão
Colombo 284 f/2271984
2270018 C/l 63-J.

5009914

VENDO PORTO EM MARI-
TUBA 48x55MTS — Plano
e seco à beira do Rio c/luz ser-
ve p/diversas ramos comer.
Olarias estância chácara etc.
Aceito proposta carro ou fone
p/18.000,00 doe.Tr/fone
2271984 C/163-J.

5009923

VENDO TERRENO NA
BR-316 KM-1 — A 1 OOmts
da pista mod.40x42mts. Frente
p/2 Ruas px.Transbrasiliana
doc.em ordem melhores infor
Tr/Cristovão Colombo 284
f/2271984 2270018 C/163-J.

JÍ009929

JURUNAS
CASA EM MADEIRA DE LEI
— Com ponto comercial mais 3
casas de morada. Ver à Pari-
quis 311 tratar pelo telefone
225-3136 volor
NCz60.000,00. Obs:oceila-se
carro de menor valor na
transação.

5009084

ESPETACULAR DEPOSITO
C/l 0OOM2—Aproximada-
mente escritório nos altos em
laje m/240m2 apxo.Localiza-
ção exc.Caripunas pxo à C.de
Carvalho escritura pública di-
mensão exata p/seu
neg.T/f/229-5826 Frazão

0076305

GALPÃO C/EST. MET. 950
M2 — Vendo na Caripunas px
Roberto Camelier. Escrito-
rios.Telefone.Pó direito
8m.Servindo p/dopósitos esti-
vas.Madeiras. Ferragens. En-
trega imodiala. T/f/224-3192
C/27.

0076447

JURUNAS — Vende-se ótimo
casa de madeiro, com vários
compartimentos, terreno pró-
prio, sito à Pariquis, próximo a
Honório.Tratar c/Lívio Barba-
lho, Creci 181-Tol.224-2190

0076258
TERRENOS DE 19x50 E
36x71 —Vendem-se sitos a
Roberto Camelier o Rua dos
Tamóios ambos c/ótimos pre-
ços e c/documontaçõo em or-
dem tra/p/f/223-7730 C/1612.

5009884

MARAMBAIA
APART.CONJ.S.MAROJ-
A—Transfere-se sala,2 quar-
tos,banhe!ro,cozinha,área pa-
ra garagem ou jardim.Mensa-
lidade a caixa só 21,00 cruza-
dos valor NCzlB.OOO.OO.Tra-
tar t/222-8675 inc.Domingos
aproveite C/1B1-J.

5009772

APT* 1/4 3/4 — Conj. Au-
gusto Montenegro transfiro to-
dos desocupado de esquina
ótimos suite lajotados gara-
gem próximo 12 mil 27 mil pró-
ximo do Mangueirão. Tratar
no local Sr.Lobato Bloco 05
apt-° 206-B ou 224-2749.
C/1318.

5009870

ATENÇÃO —Vendo 4 lotes
de terreno sendo 1 de
10x30mts e 3 juntos 900m2 c/2
frentes à 70mts da
Av.Aug.Montenegro px. ao
Ele e Eta,água,luz,tel e esgoto
à porta Ncz 13mil e NCz
35mil 3 lotes juntos ideal
p/galpões ou res.F.231-2163

5009999

BELÍSSIMO KIT-NET —No .
Res.A.Montenegro. (.reforma-
do, s. vi sita, suíte d armários e
cama em mogno, bh. d blindex
dec. cop-coz c/arm. mog-
no.t. lajotado gradeado
etc.NCz 30mil, 231-2163
C/519

5010018

FRANCISCO NOGUEIRO
—Bengui vende uma sorvete-
ria prédio próprio frente p/pis-
ta equipada c/tudo funcionan-
do de esquina c/lanchonete lo-
cal movimentado p/200 mil
t/D.Alfredo 70 s/401
f/224-8959 C/368.

5009725

IMOBILIÁRIA DAHAS
—Vende casa no Conjunto Mé-
dici I com garagem sala 3/4
copa cozinha sala de banho
quintal quitada excelente pre-
ço.T/13 Maio 191 s/1007/ 8
F/222-8600/222-4525
C/1023.

5009930

NEGÓCIO DIRETO
—Tranf.poupança quitada de
um apart? no Ed.Natália Lins
c/telerone instalado.Já estão
entregando. VI. 13 mil.Tratar
c/Oberdon Fone 226-2244 de
2-°a ó^.Horário comercial.

5009969

OPORTUNIDADE —Só
11.000,00 vendo ótima casa
alvenaria c/pátio sala 2/4 co-
zinha bh social quintal docu-
mentada pass Santa Inez loc
boa TA/ilhena J.Malcher 2735
ou 226-5489 C/052.

5010011

RESIDÊNCIA NA P.ALVA-
RES CABRAL — Canto
Av.Dalva c/2 salas, 4/4, 2 co-
zinhas, 2 banheiros, quintal
l/murado ótima p/comércio,
p/160.000,00 Ir/2352492
C/1650 terreno 6x40m "Ve-
nha ver".

5009778

RESIDENCIAL TAVARES
BASTOS —Transf.espaçoso
apt-°. garagem privativa. S.
Conj. 3/4 dp. omp. cop-coz.
a. serviço, bh. social, pço do
esportes, play*
graund.t.esquadriaalum. NCz
85mil.T.C/Eliono F.231-2163
C/519

5009981

vTndTIÍ CASA QUITA-
DA — No Conjunto N.Ma-
rambaia s/3 quartos s/de ba-
nho copa-cozinha terreno todo
murado. Aceita-se financia-
mento do PASEPR. Valor
45.000,00. T/D.Marreiros
1345 Creci 412 com Picanço

5010013

PRÉDIO COMERCIAL
CMARRACAO - Vende-se
na Rod Augusto Montenegro
Pass Satélite c/jnril gar p/3
carros sala recepção s/escrit
c/banli 2 amplas salas salão
dlsp quintal aclm. Nazaré 237
F/2245211 C/001-J

5009396

TRANSFERE-SE APTO —
NP 408-B4 no Conj. Natália
Lins, por 15.000 cruzados no*
vos Inf. Fone 231-1677.

0076272

TRANSFERE-SI CASA—
Conjunto Pedro Teixeira
II,gra doada,forrada,Ia jota-
da,murada,instalação para ar
condicionado o telefone.Tratar
Rua A casa n-°3

5009363

TRANSFERE-SE—Excelente
apto no Elvlra Chaves c/gara-
gem,sala estar e
jantar, 2/4, copa-
cozinha, s.ba-
nho,elc.NCz25.000 prestação
NCzôlO.OO.T/A.Wondenkolk
276 F/241-2118 222-6952
01263

0076255

TRANSFERE—SE —A pou-
pança quitada de um aplo do
Residencial Natália Lins valor
de 15 mil cruzados entrega
dez/69 falar com o Sr.Pedro
Paulo f/227-0428.

5009157

VENDE-SE UMA CA-
SA—Toda em alvenaria,c/3

3uartos 
copa-cozinha sala to-

a lajotada gradeada forro-
da, terrono próprio,end.Rua
Sfio José próximo da Cabana-
gem. Entroncamento Nova
Marambaia, Tel. 231-0697.

0076185

VENDF-SE EXCELENTE TERRENO
Excelente terreno, com uma cons-

trução antiga, medindo lOm de frente
por lâOm de fundos, localizado na
Pça. Justo Chermont, em frente ao Cen-
tro Arquitetônico de Nazaré, entre a
Clínica de Acidentados e o Cinema Ira-
cema. Ideal para agência bancária ou
galeria comercial. Tratar no Edifício
Antônio Velho, conjunto n° 404, fone:
223-5775.

A CNI está
de Plantão.
Domingo é o melhor dia para você
tratar de imóveis. Aproveite. A CNI
atende você hoje das 8 às 18 horas.

Diogo Móia com Generalíssimo, loja 12.
Tels.: 224.8726, 241.3973/5830/5850.
Creci 144-J

BELÉM EMP. — Casa no Jd.
Nova Atalaia c/sala 2/4 wc so-
ciai copa-cozinha ó.serviço to-
da gradeada forrada em ges-
so. Transf. 25.000,00 Tr/14 de
Março 655 ou 225-2462
241-1768. C/l 12-J.

0076576

CASA ALVENARIA—Vendo
na Álvaro Adolfo próx.Entro-
comento c/garagem,2 quar-
tos,cozinha,banheiro,quin-
tal.laje etc 45.000.Tralar Cas-
telo 1474 Fone 229-4300
C/246

0076711

CONJUNTO MAGUARI—
Transfere-se uma casa legali-
zada toda gradeada c/2/4 e
demais dependências. Alame-
da 17 casa 40 entrega imedia-
la.Tralar fone 229-4600 ou
222-2355 c/proprietário

0076767

ESC. ALUIZIO GOUVEIA
Vde na Marambaia prédio

comercial artéria principal fase
de acabamento. Para qual-
quer ramo de negócio. Inf. Edf.
Infante de Sagres s/1802
f/2246399-2233466. Creci
466.

0076682

RESIDENCIAL MAGA-
LHAES BARATA —Aptos sa-
la c/sacado 3/4 2 banheiros
copa-cozinha área serviço ga-
ragem poupança parcelada
renda 4.977,92 pronto entre-
ga vendas const Ivan Danin lo-
cal da obra ít.da Mata frente
Ci.Mediei II f/231-2706
225-0728 das 8 às 18hs dia-
riamonle C/329.

0076527

VENDE-SE OU TROCA-SE
P/CARRO —Casa no Ponora-
ma XXI de 2 andares faltando
terminar parte de cima. Tratar
no centro comercial do mesmo
conjunto lado A Loja 7 Frango-
rama c/Sr Jeová.

5009471

VENDE-SE UMA CASA —
Com 2 salas, 5 quartos gran-
des, banheiro, cozinha gran- 

'
de, garagem paro 2 carros.
Tratar Conjunto Medice I Rua 1
n-° 250 fone 231-0265 ou
243-0060.

0076801

VENDE-SE UMA CA-
SA—Na Tv.da Estrela entre
P.Miranda e Antônio Everdosa
pátio sala varanda 3/4 copa-
cozinha banheiro dispensa
quitado c/barracâo + telefo-
ne. Tratar fone
233-0713.Preço 160.000,00.

5009790

VENDE-SE UMA CASA —
Na Tv.da Estrela entre P.MÍ-
randa e Antônio Everdosa sala
2/4 uma área ventilada uma
área serviço banheiro cozinha.
T/fone 233-0713. Preço
60.000,00.

5009795.

VENDE-SE CASA ALVENA-
RIA—Ponto comercial 1/4 sa-
la copa coz banheiro t/lajota-
da gradeada ônibus e colégio
do lado. Pass. Napoleão n-°10
e/Maravalho Belo e Raul Soa-
res proço 25.000,00 falar na
mesma

0076981

VENDE-SE CASA —Quitada
conjunto Cohab Gleba II com 4
quartos garagem jardim e
quintal NCz 100.000,00. Tra-
tar com proprietária telefdone
231-6335.

5010277

VENDE-SE OU TROCA-SE
Por casa em conjunto, apt-°

ou terreno lindo Bugre verde
metálico, pintura personaliza-
do, instalação de som, rodas
de magnésio e selado. Valor
NCz 15.000,00. Dou e recebo
volta. Ver e tratar Av.Pedro
Alvares Cabrol n!"9800. Estân-
cia Dom Manoel. Entronca-
mento fone 231-0155.

5007749

CONJ.PANORAMA XXI
— Transfere-se NCz
50.000,00 18 anos pagos
prestação NCz 44,00 uma sul-
te + dois quartos pátio, sala
garagem 3 banherios 3 tan-
quês churrasqueira casa de
cão árvores frutíferas gradada
legalizada.Trotor, Quadra 1 A,
casa 12 fone 222-5855 e
231-5187 C/119

0075841

IVONE EMPREENDIMEN-
TOS —Vende casas financia-
das pela C.E.F. noConiOrlan-
do Lobato na Rod. Augusto
Montenegro ao lado do terre-
no Xerfan casa c/2/4 sala ba-
nheiro cozinha ótimo acaba-
mento T/fones 233-0068
233-3069. C.J-145.

0076096

IVONE EMPREENDIMEN-
TOS ALUGA—Casa no Conj
Euclides Figueredo c/3/4 sala
cozinha banheiro garagem p/2
carros c/opção na frente p/fo-
zer um ponto comercial valor
1.500,00. T/fone 233-3069
C.J-145.

0076109

APT' COM TELEFONE
—NCz 15.000,00 tronsfere-je
no Natália Lins sala 2 quartos
copo cozinha banheiro social.
Tratar fone 229-3362 horário
comercial.

5009413

CASA TÉRREA EM FIM DE
ACABAMENTO—Vende-se
na Rua Betânia próx ao Escri-
tório da Estacon c/pátio sala
3qtos bnah cozinha e quin-
tal.Tolha colonial portas de
mad.maçoça. Nazaré 237
F/2245211 C/001-J

5009394

ELMESCANY IMÔ-
VEIS—Barbada vende 1 casa
quitada de alv e madeira
c/5comp.banh.interno quintal
grande em frente ao asfalto e
ônibus T.Basto à porta
p/NCz7.800 na Pass.Dalva
T/2413089 2233589 C/J 129

0076451

ELMESCANY IMÓVEIS —
Vende 1 casa c/2 qts sala, co-
zinha em alvenaria na Pass.
São José próximo a BR e
A.M.Negro p/apenas
NCzlS.500,00 T/Tv. Leão XIII
n? 37 f/223-3589 241-3089.
C/J-129.

0076453

ESCRITÓRIO 0'OIIVEIRA
—Vende-se casa quitada conj
Mediei II c/sala 2/4 etc aradea-
do forrada e murada t/no
Ed.Rolary conj 603 c/o
Dr.Ulysses D'Oliveira
f/223-4414 223-6813.

5009104

ESTÉLIO MAROJ A/S ATÉLI-
TEfP.A.CABRAL — Temos
casas quitadas e transferências
muradas gradeadas, amplia-
das com garagem preço de
ocasião. Temos casa No Con-
junto Promorar e terreno Ma-
rudá NCz2.500,00 e Vigia
NCz5.000,00 tratar fone
241-0971 C/1002.

5009424

MARAMBAIA VENDE-SE
DEPÓSITO —Pass. Soo José
n-°l. Ideal comércio. Tratar sr.
Beckman 231-1151 Creci 552
Jesus Salva.

0076218

MARCA IMÓVEIS -Vende
cosa em alvenaria na Moram-
baia NCz 20.000,00, pátio,
sola visita jantar, varanda,
2/4, banheiro, cozinha. T/Ma-
galhães Barata, 62
F/225-0508 223-5900
C/l 21-J.

0076481

MARLEO'S EMPREENDI-
MENTOS — Vende casas de
2 e 3/4 no Conj. Jordim Ma-
guari ótima localização próx.
pd. de ônibus preço de ocasião
ligue hoje mesmo.
F/227-1455. Creci 122-J.

0076430

HABC0
4,80x35,00 NA CURUZU
—Vendo entre Duque e viscon-
de documentado loc excelente
oportunidade só 20.000,00
outro em Mosqueiro f/ló de
Novembro 9x40 só 20.000,00
T/Vilhena 226-5489 C/052.

5009988

APT*DE3f4NA1'DEDE-
ZEMBRO —A ChSo e Teto
transfere Apt? c/gar sala p/2
amb,3/4 sendo uma suite, co-

ipa coz, área e dep completa,
.desocupado e c/arm-prost
125,O0-lnf.na Gentil 508

-f/2225044-161.
5009824

CASA E TERRA EMPREEN-
DIMENTOS - Transfere
próx. à l^Dezembro átimo es-
paçoso apt-°c/sala 2/4 b.social
copa cozinha á/serviço gara-
gem. Preço excelente. Tratar
2264793 C/140-J.

5009887

CASA TÉRREA -Conj. Hu-
malta n-*70 práx. Marques pá-
tio garagem sala 3/4 ampla
copa cozinha 2 banheiros e
área. Tratar c/Newton Fone
2412919 Ed.P.do Rádio s/914
Creci 211.

5009766

CASAS E APTOS—C/2 e 3
dormitórios até c/4 dorm. Veja
só o que nós temos p/voce nas
Tv.+ privilegiadas do Marco
c/todos gosto veja só
NCz90.000, 120.000,
250.000. 600.000.Temos ter-
renos p/prédlos galpão e p/Io-
teamento.Visite o nosso
esc.Av.Conselheiro 1 82B
F/223-6226 224-0411 C/540

5009879

COBERTURA NO MARCO
—A Chão e Teto transfere ou
vende quitado apto em Ed, lo-
calizado na Humoitá c/gar, sa*
la p/2amb c/sac, estar Íntimo
c/ampld área decoberta,
3/4-Maiores Informações na
Gentil 508 f/2225044 C/161-J

5009926

DR.VIANNA —Garantia
absoluta.Vende casa c/telefo-

.ne gradeada laiotada ampla
sala 2quartos banheiro co-
pa/cozinha serviço quintal mu-
rado Vila Nogueira perto
A.Barroso 45mil F/225-2203
OI 492

5009768

DR.VIANNA —Garantia to-
tal.Transfere 70mil,prestação
215,00 ap. A.Barroso frente
2-° Bis sacada pintado gara-
gem sala 3quartos banheiro
d.empregada copa cozinho
serviço. Veja
vldeo.F/225-2118

5009847

DR.VIANNA —Trabalho no
domingo.Transforo ap gradea-
do Ed.J.K perto DNER pintado
esq.alumfnio sala quarto copa
cozinha banheiro
p/25 mil. Compre com seguran-
ça.Ve|a vídeo.F/225-2203
C/1493

5009856

FRANCISCO NOGUEIRA
—Marco vende bangalow 2
pav n/Alte Barroso alameda
St-° Antônio px Bosque pátio
garagem 3/4 suite copa-coz
sala estar banh outras deprnd
p/400 mil t/f/224-8959 C/368.

5009734

PRECISAMOS COMPRAR
—Vocô que está com seu imó-
vel parado querendo vender
alugar procure-nos para umo
visita avaliações grátis
autorize-nos p/vender seu imó-
vel t/J.Malcher 2735
226-5489 C/052.

5009984

PROLAR TRANSF— Boga-
low térreo na Lomas px.Alte
Barroso, c/garagwem, jardim,
páteo, salão soe, lavabo, 3/4
(1 sufte), copa cozinha,
á.serv., dep.comp.emp, quin-
tal, etc M/detalhes
n/F/229-8233 Pr-604 a/60

5009934

PROLAR VENDE— (quita-
do),(1 p/andar) Ed.Solar Ainá
c/ocab. interno, 3 suites c/va-
randas,gabinete,salão soc.p/3
amb., avarandado, lava-
bo,c.coz.,a.sorv.,dop.comp.o-
mp.,2 garagens,revest. exter-

o m
pastilhas,playground,s. recep.-
etc.F/229-8233/PR-419-CJ/60

5009953

RIBEIRO-BARBOSA
ADV.IMÔVEIS—Repassa
no Império Amazônico aplo
térreo c/2/4, sala,2 wc, cozi-
nha, ótimo estado, todo gra-
deado . Apenas NCz30 mil.
Tratar 227-0487 C/1566

5009760

TRANSFERE-SE APTO — 3
quartos na 1-° de Dezembro
ótimo apto 3 quartos s/l suite
dep.completa de empregada,
garagem de primeira etc. T/na
Fixa Empreendimentos
p/f/224-0693 C/108J.

5009961

URUBATAN DOLIVEiRA
—Vende Lojas Comerciais no
Lafayette Center na Rua dos
4B esq. da P.Pernambuco
próx. Mesbla/Visâo ult.unida-
des preço/cond.pagam. espe-
ciais inf.A. Vasconcelos 488
f/241-3222 C/J-42.

5009799

PROMORADA VENDE
—Linda casa térrea em alame-
da na Mauriti px.a Alie Barro-
so gar priv sala conj.2 amplos

3los 
s/banho social copa coz

ep emp quintal acab luxo Pre*
ço 120.000.00 V/F/2250822
2254959 C/J-143

5010010

PROMORADA VENDE
—Em plena Curuzu casa tor-
rea dentro de um terreno
c/900m 12 gab lalao 3 amb
lav bar 3 suites s/1 Master co-
pa Preço 600.000.00
V/F/2250822 2254959
C/J-143

5010019

PROMORADA VENDE
—Vende 2 terrenSes na Elie-
zer Levy 40 lado do campo da
tuno medindo cada um
2.000m2 livres e desocupados
pronto p/construção Civil ou
Comercial Preço 12.000 V.R.F
cada V/F/2250822 2254959
C/J-143

5010028

URUBATAN
D'OLIVEIRA-Vende-se ex-
celente residência térrea c/pá-
tio ampla sota 3 qtos( 1 suite)
dep.emp.copacozinha área
serv. garagem área livre
etc.Assis vasc 488 f/2413222
C/J42

5009759

URUBATAN
DOLIVEIRA—Transfere-se
excelentes aptos dé 3 qtos no
Ed.Djanira c/ampla sala copa-
cozinha e garagem pronta en*
trega financ.Cx Econâmi-
ca.T/AssIs Vasc 488
f/2413222 C/J42

5009801

VENDO CASA FINO ACA-
BAMENTO—C/pátio ampla
sala 2/4 s/1 suite sala de iantar
bh.social á.serviço t/graaeada
estilo colonial vir.50.000,00
p/trás Conj.Império Amazonl-
co.Tr/fone 2271984 2270018
C/163-J.

5009946

BELÉM EMP. — Apt-°no Mar-
:o exc. localização 2/4 sala
:opa coz. wc social dce arma-
rios emb. c/telefone quitado.
Tr. 14 de Março 655
241-1768 ou 225-2462
c/113-J

0076591

BELÍSSIMA casa TÊR-
REA—Mafra vende em ótimo
local toda em laje gradeada fi*
no acabamento garagem pátio
3salas 3quartos (lsuite) com
armários ampla copa-coz etc
F2246784 Assis Vasconcelos
409 C/1501

5009450

C^ Ã S" Ã~D í~~2
PAVIMENTOS—Vende-se
na Tv.das Mercedes c/gara-
gem pátio sala de estar/jantar
3 qtos banh coz s/ref área co-
berta quintal altos sala espera
e 1 quarto. Ética Nazaré 237
F/224-5211 C/001-J.

5009483

CASA TÉRREA —Vendo na
Antônio Barreto próx.Duque
de Caxias recuada,salas,3
quartos etc terreno 8x5Im
alargando p/15m nos fundos
local movimentado serve tam-
bém p/ comércio 180 mil
T/229-4300 C/246

0076706

CASA TÉRREA—Vendo na
Av.Marqués(Alamenda) próx
Estrela c/garagem, sala, 3
quartos,banheiro,cozi-
nha,quintal terreno 5,50x36m
Preço 40.000 faltando acaba-
mento final.Tratar Castelo
1474 F/229-4300

0076720

COBERTURA DU-
PLEX—"Transfere na Gov. Jo-
sé Malcher esq c/Castelo 2
salões lavabo 4 qtos (1 suite)
banh coz dep emp área piscina
2 vagas de garagem
1-1ocação. Nazaré 237
f/224-5211 C/001-J.

5009492

ED.JOSÉ BONIFÁ-
CIO—Transfere na José Boni-
fócio entre Silva Castro e Pe-
dreirínha c/sala 3 qtos banh
cozinha á serv desocupada a
serviço. Nazaró 237
f/224-5211 C/001-J.'

5009505

ESC. ALUIZIO GOU-
VEIA—Vde. casa na Perebe-
bul px. Alte. Barroso, c/jardim,
garagem copa s/estar 3/4 sala
de banho etc. Inf. Edf.lnfanto
de Sagres s/1802 fones
2246399-2233466. Creci
466.

0076697

PERCENTUAL TRANSFERE
EXC.APT* - Amplas
dep,frente p/o nasc.gar,salão,
2/4 c/á.serv.dep.emp.interf.to-
do lajotado em Rua no-
bre.NCz 1 20mil/presl
NCz 1 1 5,00, 4 anos
pagos. Informe-
se/confirme. Percentual
Llda.Tel.241-3730 R.Aristides
Lobo 223 C/l 75J

5009429

PERCENTUAL VENDE APT*
2/4 — Ótima localização
c/2/4 ampla tala saio-
ta/ostar banh/soclal co-
pa coz,todo gradeado
osq.do alumínio, gara-
g o m f I n -
terf/port.elet.,acaba-
mento excel.quitado to-
tal men te. Percentual
Ltda.Tel.241-3730
R.Aristidos lobo 223
C/175 J

5009436

RESIDENCIAL MAGA-
LHAES BARATA —Aptos sa-
Ia c/sacada 3/4 2 banheiros
copa-cozinha área serviço ga-
ragem poupança parcelada
renda 4.977,92 pronto entre-
ga vendas const Ivan Danin lo-
cal da obra R.da Mata frento
Cj.Mediei II f/231-2706
225-0728 das 8 às 18hs dio-
riomenle C/329.

0076528

APARTAMENTO C/GARA-
GEM —Vende-se no Residen-
ciai Enéas Pinheiro, com sala
estar/jantar 2/4, copa-cozinha
2 banheiros prestação NCz
248,00 T/com Leonam Angus-
tura 2620 Fone 226-1127.
Creci 675.

0076092

APTO 3Q CIGARA-
GEM—Transfiro em ótimo lo-
cal lindo apto de 3qtos c/inter-
fone, play-ground, garagem
privativa, desocupado e pron-
to p/morar só 60 mil, aceito
corro. Ver e trator tel
233-1741 C/296.

0075857

CNI VENDE -Excelente res
IA habilaçõo estilo modernis-
simo 3 suftes piscina sala com
40m2 jardim garagem p/2 car-
ros atendemos também aos do-
mingo s
241-3973/24! -5830/241-5B-
50 J-144.

5005194

ED. ALMIRANTE BARRO-
SO —Vendo opto, 3 quartos
de frente para Av Almirante
Barroso. Totrar Socorro fone
2299216.

5008721

LANÇAMENTO-Apto c/sa-
Ia c/var 3/4 sendo 1 rev banh
soe coz área serv wc emp e gar
prédio c/ampla área de laser
poup facilitada em 26 meses
você diz como quer pagar fine
CEF f/244-1713 C/1645.

5008865

MANSÕES C/TOTAL
INFRA-
ESTRUTURA—lazer, confor-
Io e segurança. No centro da
cidade; no Marco; no Lago
Azul ou Campo. A Chão e Telo
tem varais opções que ofere-
cem luxo e requinte p/uma m2
mais barato. Consulte-nos pelo
f/222-5044 ou na Genlil 508.
C/161-J

5008913

MARCO —Apto quitado ven-
demos na Av Almirante Barro-
so sala banheiro social 2/4 so-
ciais copa-cozinha dependên-
cia complelo de empregada e
área de serviço. T/Rua Manoel
Barata 47 S-101 T/223-7646
C/100.

5008664

MARCO —Transferimos um
alto no Edf. Casa do Professor
garagem privativo sala ba-
nheiro social c/box 3/4 sociais
copa-cozinha área de serviço
banheiro de empregada deso-
cupado T/223-7646 C/100

5008671

MARCO—Caso lérrea próxi-
mo a Embrapa terreno
10x35mts murada gradeada
recuada 2 salas 3/4 sendo 1
suite sala de banho copa-
cozinha casa toda alojotado.
T/Rua Manoel Barata 47
S-101 T/223-7646 C/100

5008666

MARCO—Vendemos uma ca-
sa nova toda em alvenaria
c/pátio sala todos na lajota ba-
nheiro social com duxa área de
serviço 2/4 na superior desocu-
pada e gradeada. T/Rua Ma-
noel Barata 47 S-101
F/2237646 C/100

5008667

PRÉ-LANCAMENTO —Ap-
to c/sala c/varanda 2/4 banh
soe coz área serv wc omp e gar
prédio c/ampla área de laser
poup em 26 meses fine CEF li-
gue hoje mesmo preço em pro-
moçõo f/244-1713 C/1645.

5008855

PRÉ-LANÇAMENTO — Ap-
to de sola c/var e lavabo suite
coz área serv e gar prédio
c/ampla área de lazer poup
em 26 meses fine CEF não per-
ca tempo ligue hoje mesmo
preço de ocasião f/244-1713
C/1645.

5008858

PRÉ-LANÇAMENTO—Apto
c/sala c/var 2/4 sendo lsuíte
banh soe coz área serv dep
comp emp e gar prédio dam-
pia área de laser poup em 26
meses fine CEF ligue hoje mes-
mo pr de ocasião f/244-1713
C/1645.

5008862

VENDO BELÍSSIMA CASA
—De alavenaria c/sala es-
tar/jantar 3 suftes, 1
quarto,copa-cozinha,banheiro
social garagem e etc. Sito Trav
Enéas Pinheiro Al Laura Mal-
cher. T/Angustura 2620 Fone
226-1127 C/o Sr. Leonam Cre-
ci 675.

0076089

VENDO EXCELENTE PRÉ-
DIO COMERCIAL — 2 pavi-
menlos com várias divisória
com amplo salão na parte tér-
rea servindo para depósito
prédio todo om-alvonacio-do-
socupádo 

' 
tratar 224-3892

225-4726 Creci 153.
5007929

VENDO NA TRAV AN-
GUSTURA—P/a Duque de
Caxias 1 excelente casa de ai-,
venaria, gradeada, murada,
área p/carro, forrada c/várias
dopondôncias.Tratar c/Loonam
Angustura, 2620 C/675 fone
2261127 h/comercial

0076087

PONTO COMERCIAL VEN-
DO —Sito Dr.Freitas c/resi-
dencias local excelente c/gran-
de movimento motivo mudança
servindo p/mercadinho lojas
ou qualquer ramo comercial
NCz300,000 1/223-6226
224-0411 C/540.

5010083

PROLAR TRANSF — Banga-
low térreo na AI.Bancró-
vea,c/3/4 (1 suite), salão em
t/corrida, ban. soe. c/box, j.in-
verno, c.coz, á.serv,
dep.comp.emp., a. vent., ga-
ragem, forrada em lambri, etc.
Prest. 150,00. Tratar
f/229-8233. PR-627. C/J-60.

5010183

PROLAR VENDE —Mansão
c/ piscina 1400m2 área
util,(terreno 24x98)3 suites
(1 master c/eloset,estar fnti-
mo), arma rios, s. jantar, sala o
soe,lavabo,j.inverno,boi-
te,sáuna,2/4 p/hóspedes
c/ban.soe.,s. ostar (anoxo). ca-
ntl,churrasq,área ext. t/grama-
da,garagem p/ 15 autos,t/mu-
rada, gradoada, lajo,fÍn(ssÍmo
acabam.,etc...Melhores dela-
lhes no Fone:229-8233
PR-625 C/J-60

5010104

PROLAR VENDE —Mansão
no J.ltororó-2 pav. (alto lu-
xo)garagem p/ 4 caros.salao
soe ( 6 0 m 2),3/4( 1
su(te,closet-40m2),todos d ter-
race,c.coz,á.serv,canil,poço
art.,armários e mb.,boxes blin-
dex, t/l a ge, grade a -
da,dep.comp. emprega-
da,etc..Venha á Prolar Tv. 3
de Maio,16l9 F/229-8233
PR-617 C/J-60

5010123

PROLAR VENDE —Terreno
edificado px.Chopp-
Hauss(Entroncamento)medin-
do 18x80 c/escritórios em ai-
venaria c/salas, gabine-
tos,s.ban.,galpão em alvona-
ria e est. mot.
c/800m2,etc...precisando re-
paros. Tratar f/229-8233
PR-725 C/J-60

5010110

PROLAR VENDE —Terre-
não c/1095m2
(15:00x73:00),na Marques
px. Vileta todo documenta-
do,plano,alto e seco próprio
p/qualquer empreend.Venha à
Prolar-Tv. 3 de Moio, 1619
f/229-8233 PR-720 C/J-60

5010119

PROLAR VENDE—Loja na
Av.Duque de Caxias px.Antô-
nio Baena,c/75:00 m2
(a.útil),portos sanfonadas,sa-
Iõo(75;00m2),b.soc.,etc...pró-
prio p/escrit.,consult.,bouti-
que, farmácia,etc..Tratar
f/229-8233 PR-815 C/J-60

5010158

PROLAR VENDE—Prédio
comerc. c/2pav.(altos d apt?
de 2/4)no Duoua px Lo-
mas,250m2 a.util.pav,térreo-
salão c/80m2,sa-
la,ban.soc.,c.coz;altos opt-3 d
2/4,sala estar,saio [an-
lar,ban.soe,c.coz,soca-
da,t/em lage (terreno
)2x30)-Tratar f/229-8233
PR-819 C/J-60

5010148
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IMÓVEIS
COHPBA
MEIDA

MARCO
APTO C/GARAGEM —
Transfere-se na Alte Barroio
Ed.Caia da Profossor BI/B sala
altar/jantar 3 qtos banheiro
cozinha área de serviço gara*
gem armários em mogno o
2 q I o ! Nazaré 237
F/224-5211 C/001-J

5009421

APTO TRANSFIRO —P/35
mil ou troco p/carro de igual ou
menor valor apto de 214 2 ba-
nheiros garagem desocupado
aceito de 2 vezes a combinar.
F/229-5597 c/o dono 16 ali 2-°
(«ira C/437 F/229-5909.

0076460

CASA HUMAITÁ 2 SUITES
50.000—Prox.Cobrós,c/pá-
tio sala 3/4 2 salas b/social
cop-coz e.lateral murada
grad.;oulra Pedro Miranda
próx. CESEP p/80.000,00
Marquês de Herval
70.000.00.F/226-6317 C/412

0076327

CASA TÉRREA — Vende-»
na Barão c/sala 2 suites esc
lqto revers coz banh dep emp
jardim pátio garagem arma-
rios tábuas corridas terreno de
esq med 12x14 aproveite
T/F/224-5211 C/001-J

5009419

CONJUNTO CASTELO
BRANCO—Vende-se linda
sala, 2 quarlos, banheiro, co-
zinha ampla altos, duas suítes,
condominio fochbdo em frente
Lauro Sodré. Tratar Sr.Beck-
man lone 231 -1151. Creci 552
Jesus Salva

0076215

ED.OSWALDO FREIRE DE
SOUSA — Lançamento enlre
Mauriti e Barão apto c/sacada
3 ou 4 qtos 1 sulto e mais dep
emp reversível e garagom 2
p/andar de frente Elica Naza-
ré 237 F/224-5211 C/001-J

5009408

ELMESCANY IMÓ-
VEIS—Vondo uma casa na
Pass.Elvira n-° 29 c/garagem,
sala, 2/4, cozi nha, banheiro,
quinlal todo murado p/NCz
86.000,próx.Almirante Barro-
so e Cot.Lauro Sodró.
T/l/2233589 2413089
C/J-129

0076454

EXCELENTE CASA
TÉRREA—Transfere-se na Lo-
mas cond.fechado c/sala 2qtos
(1 suíte) banh coz área dep
emp 2 gar armários em mogno
nos qlos gradeada ducha sau-
na etc. Ética Nazaré 237
F/224-5211 C/001-J

5009400

LANÇAMENTO NA 25 DE
SETEMBRO—Entre Barão e
Mauriti são aptos de 3 ou
4qlos[l suíte)dep emp reversí-
vel garag apenas 2 apto p/an-
dar todos de frente p/o nascon-
to. Ética Nazaré 237
F/224-5211 C/001-J

5009403

LINDO AP —C/lustres corti-
nas tnpetes armários a poucos
met do s/mercado Nazaré na
Angustura garagem sala vist-
tas jantar 3/4 suíte
d/emp/grande terraço e mais
dependências t/f/226-0411
C/1234.

5009116

MARCO — Edifício Casa do
Professor transfero-se por
NCz60.000,00 opartamento
de 3 quartos com garagem pri-
vativa e demais dependências
trotar fone 224-1150.

5009323

VENDE-SE ÚLTIMAS UNI-
DADES — Ed Inlerlagos c/sala
estar, 2/4,copa-
cozinha,s.banho,b.emprega-
da.garagtim etc c/iinal NCz
15.357, nisto om 20 meiei
T/A.Wandenkolk 276
F/241-2118 222-6952
C/1263.

0076234

VENDE-SE ULTIMAS UNI-
DADES—Ed Paricá c/sala os-
lar e jantar 2/4 (1 suíte)copa-
cozinha,s.banho,b.emprega-
da,garagem, ele. c/sinal
NCz6.735,34 rosto financ
t/A. Wandenkolk 276
F/241-2118 222-6952 C/1263

0076238

VENDE-SE —Excelente casa
de 2 pav com sala 3/4 sendo
uma suíte copa-coz banheiro
social dep de empregada ga-
ragem p/3 carros quintal jar-
dim de inverno Inf e vendas
225-2383 224-0866 2246075
c/473

5009243

VENDE-SE —Terreno 'Estro-

Ia' Duque e Viscondo 1847
480/30m 20.000 f/226-8662.

5009078

VENDE-SE —Um ox.lerreno
medindo 30x35 ex.localiza-
cão p/NCz 120.000,00 outro
16x50 servindo p/galpão e etc
NCz380.000,00 tr/Gentil
Cj.Santa M-° loja D-3
f/222-4927 C/430.

5009134

VENDE-SE —Uma casa no
conjunto do Basa c/sala de 2
ambientes 3/4 sendo 2 suíles
copa-coz banheiro social dep
completa de empregada gabi-
nele garagem área de serviço
Inf. 225-2383 224-0866
c/473

5009237

VENDE-SE —Umo loja na
avenida Almirante Barroso
pronta entrega servindo
p/boulique bar loja de maio-
rial de construção distribuído-
ra de bebido Inf 225-2383
224-0866 c/473

5009238

VENDO CASA DE ALVE-
NARIA—Na Lamas em porí-
metro nobre c/3/4 sala banhei-
ro garagem c.cozinha preço
100,00. Tratar Ed. Aldeia do
Rádio BI BI Ap 504 Roberto
Camelier 1005 Creci 811
Barbada

5009227

VENDO — Casa no Conjunto
Alm. Barroso, ao lado do DER.
Tratar Escritório Dercyllios
Noronho. Fono 222-5669.
Creci 256.

0076320

PROLAR VENDE—Terreno
2700 m2 c/golpão - do
3260m2 a.construida, t/alvo-
naria,ost. metálica,píso com-
podado p/carga pesadas,es-
critário, banheiros,etc...Me-
lhores detalhes na Prolar-Tv. 3
de Malo,1619 f/229-8233'
PR-807 C/J60

5010139

PROLAR VENDE—Terrenão
na Duque de Caxias medindo
18:00x50:00 c/projeto apro-
lado p/prédio de 26 unida-
des,alvará de obras,mu-
ro, etc posição nascente-
Tratar f/229-8233 PR-726
C/J-60

5010198

VENDO CASA —Madeira
sala 3/4 cozinha 2 andares ter-
reno 5x25 na Pass Elvira 441
NCz7.000,00 tratar com dono
Av.Dr.Freitos Pass Napoleão
Martins 53B.

5010300

MARCO — Vende-se uma ca-
sa em alvenaria, com 2 quar-
tos, toda gradeada, terreno
próprio medindo 5,20x50.
Tratar na mesma Timbó 1967
próximo a Duque de Caxias fo-
ne 226-0357.

5009412

MORADIA IMÓVEIS VDO
—Casa na Pirajás próx a Du-
que sala 2qtos cop-coz wc so-
ciai quintal toda alajotado
gradeada forrada c/lambri
pátio c/garage tel 2262058
2262074 c/l 5B-J MC037.

5009196

MATINHA

OPORTUNIDADE — Resi-
díncia e 3 pontos comerciais,
terreno medindo 16 x 26 m, de
esquina, lado nascente, na 1°
de Dezembro. Excelenle p/
qualquer finalidade. Preço
NCz 20.000,00. T/Sérgio
Mendonça Adv. Imóveis Ltda.
à Av. Mag. Barato, 842.
F/229-5046, 229-6385.
C/232.

5009301

ÓTIMO APART NO RES
CARLOS GOMES—Transfe-
re na Timbó entre Duque e 25
Selembro garagem sala 2/4
copa-coz banheiro e á.serviço
p/40mil MaFRA Adv Imáveis
Av. Assis Vasconcelos 409
F/224-6784 Croci 1501

5009289

PRÉDIO NA MAURITI
—Apto 3/4 sala estar/jantar
bnho social de empreg cop-coz
ár serv garag sinal apenas
NCz7.325 poupça facilitada
em 19 meses não paga chaves
nem intermediárias 225-3452
C/740.

5009126

TÉRREA NOVA—A poucos
metros da Al.Barroso jardim
pátio «garagem p/2 veiculos
s/estar/|antar 3 dormit (1 sufte}
quintal etc. 30% sinal resto fi-
nancio 24 meses entrega 90
dias. Botelho 222-9795
C/986 atendo domingo.

0076282

TRANSFERE-SE LINDO
APTO —Com 2 quartos sendo
1 suíle sala conjugada cozinha
garagem todo Injolado forra-
do com lambri. Conj. Império
Amazônico bloco 5 entrada C,
Apt-0 108 tratar c/o
proprietário

5009203

VENDE-SE CASA —Alv

p/180 mil na Av.Duque de Ca-
xias 1312 c/gar pat sala 2/4
banh coz Ioda gradeada
c/quintal murado e dep de em-
pregada Ônibus na porta exce-
lente perímetro p/comércio
l/f/226-6632.

5009080

VENDE-SE ESPETACULAR
AP—Do 2/4 2 salas varanda
em alumínio e vidro fume cozi-
nha em mogno 2 s-banho todo
gradeado e aínda goragem
privativa c/porteiro eletrônico
uma beleza preço
NCz250.000,00 liguo já
226-1115 c/D.Rosa.

5009089

BARBADA — Sitia na Estra-
da do Mosqueiro de frente pa*
roa pista 140x1400 pasto po-
ço artesiano pequena casa lu-

gar para criar peixe luz muito
frutífero passando a ponle, à
12 kllômetros do Mosqueiro
NCz60.000,00 222-9588.

0076804

BELÉM EMP. TERRENOS
MOSQUEIROS — C. Virada
10x29 10.000 Vila 10x26
8.000 S. Francisca 12x25
6.000 B. Sol 15x30 8.000
Barbada Tr. 14 do Março 655
241-1768 ou 225-2462
c/113-J

0076602

CASA EM FRENTE A
PRAIA—Vendo excepcional
localização,próx à vila c/pá-
tio,sala,3 14, dep. casei-
ro.NCzl00.000,00 podendo
financiar S.F.H I.Beira Mar
Murubira, Bar Casa Velha
F/7711536 ou 2299046
C/668

0076644

CASA NO CHAPÉU VIRA-
DO—Vendo c/terreno 25x25
toda murada avarandada
bom acabto sala 2/4 s/l suíte
cop-coz s/banho
NCzSO.000,00 inf Beira Mar
Murubira bar Casa Velha
f/771-1536 ou 229-9046
C/668.

0076731

PERCENTUAL VENDE CA-
SA QUITADA — Ampla sala
p/2amb.amplo quarto reversí- '

vel p/2, copa-
coz,banh/soc.quintal. NCz40-
mil.Aceita-se oferta Percentual
Lida Tel.241-3730 R.Aristides
Lobo, 223 -C/175J

5009392

MOSQUEIRO
CASA MOBILIADA C/TELE-
FONE—Vendo na est Bateria
px praia do farol.Terreno
12x33 2 salas 3 qtos{l suite)
copo/coz varanda quintal.Mó-
veis ar cond.Terreno 75x100
na est Bateria px praia
T/224-3192 C27

0076449

ESCRITÓRIO D'OLIVEIRA
—Vende-se terrenos em Mos-

3ueÍro 
praia São Francisco me-

indo 12,28x59,50 e
12,20x40 t/no Ed.Rotary conj
603 c/o Dr.Ulysses D'Oliveira
f/223-4414 223-6813.

5009106

ESCRITÓRIO D-OLIVEIRA
—Vende-se terreno no lot Park
Olinda II Carananduba medin-
do 10x26 t/no Ed.Rotary conj
603 c/a Dr.Ulysses D'Oliveira
f/223-4414 223-6813.

5009107

MORE EM OUTEIRO (A
PRAIA É GRÁTIS)—Morar
na orla marftma ó bem melhor.
O que ontes era só possível nas
férias você pode ter agora, to-
dos os dias. Vonde-se terrenos
prontos p/construir, legaliza-
dos, c/12,00 x 30,00 m. De
frBnto p/a Baía do Guajará,"
c/Ônibus, luz, asfalto e praia à
porta. Só 20 prestações s/en-
Irada, desde NCz 257,00
Promoção por tempo limitado
T/Sérgio Mendonça Adv. Imó
veis Ltda. Av. Mag. Barata
842. F/229-5046, 229-6385
229-8167 C/232.

5009297

MOSQUEIRO VENDE-
SE—Excelente terreno situado
à 4-aRua, próx.da Praia Gran-
de mede 20x50 mts. ótimo lo-
cal para lazer - Preço de oca-
sic j: 20.000,00. Inf: Cartório
Ribamar Santos Fone:
223-2414 C/237

0076318

VENDE-SE UMA CASA NO
MOSQUEIRO — Do madei-
ra de lei, 2 quartos, sala,
copo-cozinho, pátio, quintal
grande. A trator com a pro-
prietária pelo fone 235-1722.

5009156

VENDE-SE UM TERRENO
EM MOSQUEIRO — Frente
para a nascente, quitado, lote
44 da quadra K do Jardim Ro-
salia medindo 12x30. Valor
NCz 5.000,00. Trator na Se-
gunda Feira fone 244-1715.

5009702

CASA NO CHAPÉU VIRA-
DO—Toda murada documen-
tada bom acabamento ava-
rondada goragem sala cop-
coz 2/4 NCz60.000,00 plano
c/FGTS Ínf Boira Mar Murubira
bar Casa Volha f/771-1536 ou
229-9046 C/668.

0076734

CASA NOVA NÓ FAROL
—Vendo bom acabamento to-
da murada frenle p/nascento
pátio garagem sala 3/4 s/1 suí-
te cop-coz NCz85.000,00 inf
Beira Mar Murubira bar Casa
Velha f/771-1536 ou
229-9046 C/668.

0076735

CASA NOVA NO MURU-
BIRA—Vendo acubto l^mur
grad piso lajota ovarand am-,
pia sala cop-coz 3/4 s/l sufte'
NCzlOO.000,00 plano
c/FGTS inf Beira Mar Murubira
borCasa Velha f/771-1536 ou
229-9046 C/668.

0076741

CASA NOVA —No Murubi-
ra vendo murada gradeada
bom acabamento pátio sala
2/4 s/1 suíte cop-coz
NCz55.000,00 aceitamos
FGTS inf Beira Mar Murubira
bar Caso Velha f/771-1536 ou
229-9046 C/668.

0076727

MOSQUEIRO — Casa Praia
Grande frenle a beira-mar
c/3/4 sala cozinha garagem
murada quintal só NCz
50.000,00 ok. Tr/14 de Mar-
ço, 655 ou 225-2462
241-1768. Bolpem Emp.
C/l 12-J

0076584

VENDE-SE PRÉDIO CO-
MERCIAL — Em Mosqueiro
silo Trav.Siqueira Mendes n-°
930.Tratar no Mesmo

5009462

12x43 AO LADO Da
BOUTIQUE —Vondo só
15.000,00 f/16 do Novembro
esc pública outro na BR-316
42x30 12.000,00 lote/paque-
tá 10x30 8.000,00 oportuni- .
dades t/Vilhenò 

' 
J.Malcher ;

2735 ou 226-5489 C/052.
5010016

9x40 C/2 FRENTES —Ven-
do ótimo terreno frente 16 de
Novembro e 5? Rua em Mos-
queiro só 20.000,00 documen-
tado oportunidade loc excelen-
te outro 10x30 8.000,00
lot/Paqueta t/Vilhena
226-5489 C/052.

5009994

CASASPRÉ-
FABRICADAS—Madeira-lei
selecionadas/pré-
imunizadas,alicerce/pi-
so/bh.social em alvenaria 4
pag.fixos entregamos pronto
p/morar.Inf/Tv.P. Eutfquio
417/A f/2227975.C/1562
construímos sua casa em alvo-
naria e placas concreto 4
pag.fixos f/2233796.

5009737

PRAIA DO PARAÍSO VEN-
DEMOS—Exc.lerreno frente
p/praia med.20x50mts. em
cond.fechado c/rua asfaltada
luz água e telefone pronto
p/construir plano até 5 vezes
fones 2271984 2270018
C/163-J.

5009936

APARTAMENTO — Vendo-
se Ed. João Rocha Av. Naza-
ré. Contém sala para 2 am-
bientes, 2 quartos, copa cozi-
nho, sala de banho e garagem
compartimentos amplos. Tratar
fone 225-1413/241-3119.

0076593

BELÍSSIMAS MANSÕES
COM PISCINA—Mafra ven-
de no contro 3 lindas resldên-
cias com diversas e amplas de-
pendências fino acabamento
jardins garagens suítes etc.
F224-6784 Assis Vasconcelos
409

0076531

ED LEONARDO DA
VINCI—Vende-se na Conse-
lheiro Furtado c/550m2 1 por
andar 4 suflos(2 c/closet) todo
avarandado sala ref.piscina
sauna play-ground Ética Na-
zaré 237 F/224-521 1
C/001-J.

5009452

E D M A I S O N
BOUGANVILLE—Transfere-
se na Consolhoiro Furtado íl
suíle) c/sola c/sacada 3 qtos (l
suilo) banho copa-coz área
serv dep depósito gar entrega
em Novembro Encol Ética No-
zaró 237 F/224-52 1 1
C/001-J.

5009457

ED OURO BRANCO —
Vende-se entrega em Novem-
bro na Mundurucus são aptos

o 3 qtos (1 suíte) garagem
são 13 andares 4 aplos por
andar sendo os de 3 qtos de
frente Ética Nazaré 237
F/224-5211 C/001-J.

5009461

ED.INCENSO —Benjamin
c/Nazaré, ap 3/4, 18? and, 2
p/andar, c/sacada, salão,
dep.empregada e garagem.
Decorado e c/aimários. Trans-
firo 280.000,00 pres 64,00.
Tratar fone 222-9149. Croci
785.

0076557

ED.OTÁVIO MEIRA—Apro-
veite esta oporlunidado de
comprar s/apto em condomínio
fechado c/salão jantar lavabo

suítes (1 master c/closet es-
tar) coz dep.emp á serv Ética
Nazaré 237 F/224-5211
C/001-J.

5009473

ESC. ALUIZIO GOU-
VEIA—Transfere apl-° Edf.
Maison Bomgranville fase fi-
nal. Entrega em Novembro,
garagem, 3/4 (1 suíte) s/p/dois
ambientes. Inf Edf.Infante de
Sagres s/1802
f/2246399-2233466. C/466.

0076693

PROMORADA VENDE
—Terrenão alrás do Restau-
rante Ilha Bela medindo
18x60mts alto seco nascente
parcialmente murado Preço
25.000 rara oprtunidade.
V/F/2250822 2254959
C/J-143

5010034

TERRENO VENDO—Pça de
Carananduba frente p/asfalto
medindo ll,50mts, 30mts
ex.p/const. de fina residência.
Escritura Pública. Preço
Nczl2.000,00. Tratar c/New-
ton fono 241-2919 C/211
Ed.P.Rádio s/914

5009748

VENDE-SE —Terreno
17x25.Próx. dc praia Saõ
Francisco.Tratar
Fono:226-41l1 C/1741

5009718

VENDO TERRENO— Px.16
de Novembro med.12x30mts
plano seco luz à porta
p/6.500,00 Tr/Crislovâo Co-
lombo 284 f/2271984
2270018 C/163-J.

5009932

NAZARÉ

GOL
SHOPING-

CHAPÉU VIRADO —Frenle

praia c/fundos p/outra rua
grande terreno, casa c/pátio
sala varanda 4 suíle + 3 quar-
tos garagem Ioda gradeada.
Tratar c/Mário Antônio c/l 220
f/223-8435.

0075390

WALDIR IMÓVEIS VEN-
DE—Casa em terreno 19x30 a
30mts da Praia Sõo Francisco
c/jardim pátio garagem sala
s/banho 2/4 copa coz altos sa-
cado 1 suíte t/lajota obs:gra-
deada mobiliada chave
2200686 C/1098

0075488

D E
¦Vende-se

N

Braz de Aguiar loja em pleno
funcionamento c/sobreloja bal-
cão frigorífico 2 freezers micro
ondas cx.registradora. Valor
NCz 65.000,00. Ética Nazoré
237 F/224-5211 C/001-J.

5009479

APARTOS—C/2 e 3-4 dormi-
tórios vendo quitado e transfe-
ronda veja só as localiz
Av.Nazaré,Av.Gov José Mal-
cher,Av.Gen,A.Cace-
la,B.Campos,Bairro do Marco
temos casas moderna
t/223-6226/224-0411 C/540.

5010099

LANCHONETE — Vende-se
na Gov. José Malcher bar e
lanchonete c/telefono comer-
ciai todo equipado em pleno
funcionamento. Excelente mo-
vimento de bar ótima freguesia
venha ver. Nazaré 237
F/224.5211 C/001-J.

5009466

VENDE-SE - Apl-°de luxo,
totalmente quitado. Ed. S. Je-
rônimo, 6? andar, c/sala, li-
ving, 3/4, copa-coz, banh to-
ciai, dependência completa de
empregada. Todo decorado.
T / p / f o n e s
225-1413/241-3119.

0076603

CASARÃO —Situada
Av.Conselheiro vendo ou troco
c/aparto classe A garage sa-
lãa p/3 ambiefltos ampla copa
cozinha dop camp jardim de
inverno altos 3 suítes s/intima
aparto p/hospede t/224-0,111
C/540.

5010090

ED. ORLANDO CORRÊA
—Trans.excelente apto com
200m2 área salão 3/4 sendo 1
suíte banheiro gabinete copa
cozinha dep.comploto gara-
gem armários em mogno em
todo apto decorado
224-3892/225-4726 C/153J

5010329

PROLAR VENDE —Terreno
esquina do na 3 de Maio me-
dindo 12:00x47:00,todo do-
cuttientado.plano, soco, próprio
p/construção residenciais e/ou
comerciais. M/detalhes
f/229-8233 PR-714 C/J-60

5010080

PROMORADA ED.SIL-
VERSTONE—Últimas unida-
des apt"c/salão 3/4 1 suíle sa-
cada banho social dep comp
emp copa-coz play salão de
festas revestimento todo em
pastilha p/f/225-0822
225-4959. C/J-l 43.

5010053

PROMORADA TRANSFE-
RE—Lindo apto no Ed.Prince-
sa Margaroth em plena
B.Guiar gar priv salão 2 amb
living 4/4 s/l suíte c/armário
copa-coz decorada dep emp
v/400.000 prost 100
v/f/225-0822 4959 C/143.

5010039

PROMORADA TRANSFE-
RE—No Ed.José Leal Martins,
lindo opl-°c/sala 2 amb. 2/4 s/l
suíte c/armário copa-coz decor
dep.emp.compl. área de serv.
Apenas 200.000. Prestação
66,00. V/f/225-0822
225-4959. C/J-143.

5010048

PROMORADA VENDE
—Lindo apto Ed.Rivera Mun-
durucus c/Rui Barobosa sa 2
amb 2/4 amplos c/armários 2
salas de banho copa-coz deco-
rada dep emp área de serv
quitado 12 0.000,00
v/f/225-0822 225-4959
C/143.

5010054

PROMORADA VENDE —
Espetacular aplo em plena Ge-
neralíssimo salão sacadas 3/4
1 suíte dep comp emp todo de-
corado play salão de festas
gar 350.000. V/f/225-0822
225-4959. C/J-143.

5010055

PROMORADA VENDO —
Apto c/160m2 sendo 1 p/an-
dar gar ampla salão 3/4 sendo
1 suíte lavabo área serv dep
emp apl-° 2-° andar valor
240.000,00. V/f/225-0822
225-4959. C/J-143.

5010051

PROMORADA — No Ed.
Saint Paul de Vince últimas
oport de morar na Av. Nazaré
de frente p/Basílica totalm.
nasc t/avor. 3 suítes salão 3
amb lav gab 2 gar 350.000
prests 2.200 V/f/225-0822
225-4959. C/J-143.

5010094

PROMORADA —Av.Gov
José Malcher Ed.Silverstone
entr/julho/90 poupça fac em 7
meses gar priv sala 2 amb
3/4(s/l suíte) copa-dep emp
salão festas play local nobre
v/f/225-0822 225-4959
C/143.

5010092

TRANSFIRO—lindo apt-° 13-°
andar na Romualdo Seixas sa-
cada sala 2/4 cop-coz dep em-
pregada garagem armários
orcondicionado gradeado 2p
andar preço 120.000,00 tr
av.Nazaré 1341 ap 502
f/2242107 c/779

5008143

CNI APTOS DIVERSOS
—Prontos e em construção
c/2,3 e 4/4 venha conversar
conosco o fazer um bom nega-
cio atendemos em sua resldên*
cia ou escritório
241-3973/241-5830/241-58-
50/224-8726 J-144.

5005184

CNI ED REGENT—Park 2 o
3/4 R.Cameller S. 10.583,00
p.fixas 884,00 ull.unidades
pise g.privativa o p/visitas etc
plantão local obra atendemos
também aos domingos
241-3973/241-5830/241-04-
69 J-144.

5005217

CNI ED.MEDITERRANÉ
—Amplo salão 3 suítes gabi-
noto ant parabólica genlil pró-
ximo Saboreia atendemos
também aos domingos
241 -3973/241 -5830/241-58-
50/224-8726 J-144.' 

5005179

CNI VENDE ED.ANTONIO
MARQUES —Apto 2/4 c/sa-
cadas também sacada frontal
na sala estar/jantar pise adulto
e infantil lavanderia industrial
ele atendemos também aos do-
mingos 241-3973/241-5830
J-144.

5005226

ED. MARECHAL RONDON
—Apto 3 quartos, sendo 1 suí-
te, sala, dopendêcia completa
e garagem. Tratar Socorro fo-
ne 229-9216.

5008716

ED. UMUARAMA —Apto, 3

3uartos, 
sendo 1 suíle, sala,

ependêcia completa e gara-
gem. Quitado. Tratar Socorro
fono 229-9216.

5008719

NAZARÉ —Terreno silo Av
Magalhães Barata 22x67mts
próximo a Castelo Branco do-
cumentação perfeita pronto
para receber qualquer tipo de
construção T/Rua Manoel Ba-
rala47S-101 C/100.

5008658

APARTAMENTO C/2/4
SUlTE—E demais dependên-
cias completas acabamento lu-
xuosíssimo entrega em Dezem-
bro de 89. Poupança total de
160.000,00 à combinar res-
tante financiamento Bradesco.
Use seu FGTS. Tratar na Cons-
trutora Coimbra Ltda. Tel
226-8918 Croci 290

0076493

APARTAMENTO — Na Rui
Barbosa entre Gentil e Conse-
lheiro ao lado do Center sala
c/sacado 2 quortos 2 banhei-
ros sociais copa-cozinha, dep.
comp de empregada e gara-
gom sinal no NCz 101.600,00
mensal no NCz 6.200,00 com-
pre localização vendas Cons-
trutora Coinbra Ltda
f/226-0724 o 226-8918
C/290.

0076498

APT' PÇA REPÚBLI-
CA—Excepcional locali-
zação 1 p/andar sacadas
salão 3 suítes otc.Acaba-
mento alto pa-
drão.Oportunidade rara
slnat restante 18 me-
ses. CEF. Inf orm. Botelho
222-9795.C/986 .Atendo
Domingo

0076284

APT' QUITADO— Sala/os-
tar/jantar, 3/4 c/sufte,b a nheiro
social decorado,copa-
cozinha,dependências comple-
tas,área de serviço e 2 vagas
garagem.Portas em mógno,ja-
nelas em alumínio, arma rios e

• estante embutidos,pias e tan-
que de aço inox.Preço
250.000,00.fratar 223-6439

5009248

APT* TRANSFIRO—Lindo
apt-0 todo decorado excelente
localização Gov.José Malcher
2 par andar sacada s/estar-
jantar 3 dormit (1 suíte) etc. Tu-
do amplo arm. mogno ar cond.
2229795 C/986 atendo
domingo

0076280

BELÍSSIMA RESIDÊNCIA
NA PÇA REPUBLICA—Ma-
fra vende fino acabamento di-
versas o amplas dependências
pátio garagem salões suítes
c/armários área c/piscina ano-
xo etc. F2246784 Assis Vasc.
409C1501

5009285

NAZARÉ —Vende-se apta
quitada, Ed. Marure de 82m2,
com sala, 2 quartos, cozinha,
área de dep de empregada.
Fonos 222.9943o222.42171.
Creci 769.

0076512

NAZARÉ— Vende-se casa
Pass St^Clara, 14 de Março en-
tro Conselheiro e Mundurucus,
com 3 quartos nos altos sala
cozinha etc. F/224-2382 Creci
943

5009265

PATRIMÔNIO TRANSFE-
RE APT-5 — De 3/4 (1 suite).
No Ed.Mônaco, Ed.Florenca,
Ed. Banna, Ed. Ipt Ed. Mont.
Clair, Ed. Tom Leal, EA. Clair
de Lune. M/inf. Tv. Rui Barbo-
s a n -" 5 0 0 E o u
(/220-0256.C/187-J

0076466

PATRIMÔNIO VEN-
DE—Casa na 14 de Abril do
2/4 na Américo St° Rosa de
3/4, na Conselheiro de 5/4 no
Telégrafo do 4/4 (1 .suite)
M/inf. Trav. Rui Barbosa n"
500. F/220-0256. C/187-J.

0076465

PATRIMÔNIO VEN-
DE—(Quitado) apt-'. nos
Ed.Maison Blanche, Ed.Sor-
rlento, Ed. Fontaine Blue,
Ed.Valdir A.Nunes, Ed.Dei
Fíori, Ed.Roma, Paul Ricard,
Ed.Solar de Aínã, Ed.Hanover
Ed. Clair de Lune
M/inf.f/2200256C/187-J.

0076472

PATRIMÔNIO VENDE
APT*5—4 suites Ed Cap Fer-
ral, Ed.Bertino Lobato Ed.Ma-
laga Ed.Samarino Ed.Green
Vilage Ed. Delta Garden Ed.
Aldobaro Klautau M/inf.
Tv.Rui Barbosa, 500 E ou fone
220-0256 C/187-J.

0076477

CASA TÉRREA VENDE-SE
—Loc. trav Ruy Barbosa
próx.av.Cons.Furtado c/sala 3
dorm 1 sola banho copa-coz
dep comp t/José Vieira C-053
Rua Bernai do Couto 659
f/222-5801 224-0517.

5009211

ESCRITÓRIO D'OLIVEIRA
—Vende-se apto quitado na 3
do Maio px da M.Barata c/2
v,garagom 2 salões 3 suítes
dep de empregada etc t/no
E d. Rotary conj 603 c/o
Dr.Ulysses D'Oliveíra
f/223-4414 223-6813.

5009102

MORADIA IMÓVEIS VDO
—Quitado apto salão 3q (1
suíle) dep emp cop-coz ban so-
ciol área serviço 2 vagas gara-
ge valor 240.000 tel 2262074
2262058 c/158-JMA043 rara
oportunidade.

5009199

MORADIA IMÓVEIS—Ed
Monaliso vendo troco por aplo
3q quitado Monalisa salão 3
amb 3 suíles c/varanda gabi-
nele dep emp comp coz 2 vaga
garagem em fase de acaba-
mento tel 2262058 2262074
c/158-J MA030

5009205

3 QUARTOS DE LU-
XO—Em prédio tradicional
vende-se apto 3/4 s/1 suíle
c/decoraçflo de muito bom
gosto,armaria* e portas em
mogno sala p/4 amblentos etc.
T/na Fixa Empreendimentos
p/f/224-0693 C/108J.

5009970

P R A Ç A D
REPÚBLICA-Apl-°c/salao, 3
suíte, gabinete, lavabo, 2 ga-
rangens, lavabo, 2 garagens,
dispensa, cozinha, lavanderia,
área de serviço, dependência
de empregada. Andar alio,
vista total e garantida da Baía
do Guajará, ventilação ina-
gualável, terraço panorâmico.
Condomínio fechado, encerra-
do e última lage. Vende-se ra-
ríssima oportunidade. T/Sárglo
Mendonça Adv. Imóveis Ltda.
à Av. Mag. Barala, 842.
F/229-5046, 229-6385.
C/232.

5009307

SALAS MÉDICOSfDENTIS-
TAS—Faça melhor negócio de
sua vida salas c/3 e 4 ambien-
tes pelo menor preço e melhor
acabamento sinal apenas
6.200 fachada em pastilhas vi-
dro fume osquad.alumínio
bronze em fase de acabamen-
to. Botelho 222-9795.C/986
.Atendo Domingo

0076281

TERRENÃO DE 23x80M
COM DUAS FREN-
TES—Mafra vende exce-
lente terreno próximo a
Pça República todo mu-
rado plano seco pronto
p/construir com frente
para ruas Aristides Lobo
e Tiradentes documenta-
ção pefelta F/2246784
Mafra C/1501

5009284

MORADIA IMÓVEIS
VDO—Quinta de Évora o
gosto de morar bem apto sa-
lão 2 amb 4q (1 suite) lavabo
dop empregada área serviço 2
vag garage c/sacada tel
2262058 2262074 c/158-J
MA039 rara oportunidade

5009206

MORE EM OUTEIRO (A
PRAIA É GRÁTIS)—Morar
na orla marítma é bem melhor.
O que antes era só possível nas
férias você pode ter agora, to-
dos os dias. Vende-se terrenos
prontos p/construir, legaliza-
dos, c/12,00 x 30,00 m. Do
frente p/a Bafa do Guajará,
c/ônibus, luz, asfalto e praia a
poria. Só 20 prestações s/en-
Irado, desde NCz 257,00.
Promoção por tempo limitado.
T/Sérgio Mendonça Adv. Imó-
veis Ltda. Av. Mag. Barata,
842. F/229-5046, 229-6385,
229-8167 C/232.

5009294

CASA C/PISCINA NA
BOAVENTURA —A Chóo e
Tolo vende casa de exc padrão
de acabamento c/jardim, 5
gar, salão p/3 amb, lavabo,
gabinete, amlpla copa-coz,
ároa.luvanduria, dep.comple-
ta, eslar enexo a piscina, 3 suf-
tes s/uma c/closet, arm embuti-
dos, porlas em [aloba, etc-
inf.na Gentil 508 f/2225044
C/161-J

5009920

URUBATAN
D-OLIVEIRA—Transfere-se
excelente apt-°Ed.VÍllas Lobo 2
p/andar na Cons.Furtado c/sa-
cada sala 3 qtos(1 suite) arma-
cios dep.emp e garagem.T/As-
Ih Vasc 488 f/2413222 C/J42

5009794

URUBATAN
D'OLIVEIRA—Vende-se ex-
celente terreno c/antiga edifi-
cação no Av.Nazaré em frente
a Pça Justo Chermont servindo
p/bancos grandes comércios
etc. T/Assis Vasc 488
f/241322»!C/J42

5009820

CASA E TERRA EMPREEN-
DIMENTOS — Transfore na
Pariquis px.Alc. Cacela ótimo
apt "c/sacada sala 1/4 b.social
cozinha á/serviço garagem ar-
mários embutidos t/acarpela-
do. Pç.35.000. Tratar
226-0793 C/140-J.

5009894

CASA RESIDENCIAL OU
COPMERCIAL —A Chio e
Teto tem várias opções,todas
bem localizadas para todos os
bolsos na Conselheiro próx
Centur c/3sts na 9 de Janeiro
2/4 s/1 ste na Mundurucus c/5
qtos na Aristides Lobo c/l loja
térrea na Conselheiro próx
Apinagés c/5 qtos e outras
mais tratar na Genlil 508
f/222-5044 C/161-J.

5009899

CASA TÉRREA MODER-
NA—2 pavimentos ven-
do garagem p/4 carros
laia p/3 amb.3 suite, ap-
to p/hãspoda ampla co-
pa cozinha dep.lavande-
rta ampla área.Temo.
uma caia dane A p/tro-
car clapt* 224-041 I
C/540

5009897

TERRENO AL GENY — E
Gentil e Av.Nazaré próx. J.ln-
dependência exc. loc. 7x16,40 .
esc. púb. exc. investimento de
cap. ou p/fazèr rei. Preço!
45.000,00. Tratar fone
229-5826 dhazão. C/202.

0076302

TRANSFERE-SE APTO
—C/sala estar, 1 -quarto,
copa-cozinha, s.banho, d.c.
empregada, telefone,
NCz60.000,00. T/A.Wandon-
kolk 276 F/241-21 18
222-6952 C/1263.

0076243

V Ê N D E - S
APT*—Ed.Tereza Nunes c/sa-
cada,salões p/3 ambientes,4/4
(2suítes), s/jantar, copa-
cozinha, d.c.empregada, 2
garagens, financiamento ga-
rantido. T/A.Wandonkolk 276
F/241-2118222-6952 C/1263

0076240

VENDE-SE ÚLTIMAS UNI-
DADES—Ed Brands Hatch
c/sala estar,3/4 (lsufte)copa-
cozinha,d.c.empregada,gara-
gem sinal NCz51.190,00, res-
to financiado T/A. Wan den kolk
276 F/241-2118 222-6952
C/1263.

0076236

VENDE-SE ÚLTIMAS UNI-
DADES—Ed.Solar das Esmo-
raldas c/sacada,l!vÍng,2/4 (1
suíte),b.social,copa-
cozinha,garagem,pisei-
na,etc. s/recepção Sinal
12.797,50 rosto financiado
T/241-2118 222-6952
C/1263.

0076257

VENDE-SE UM APTO
—Quitado estilo colonial na
Gentil Cj Sanla Método deco-
rado sala ampla c/cozinha
uma sufte 1 lá uma área
p/NCz60.000,00 tr/Gentil C\
Santa M-°loia D-3 f/222-4927
C/430.

5009136

VENDE-SE —No ed. Capri
apartamentos de 2/4 sendo
uma suíte sala conjugada
copa-coz banheiro soaaldop
de empregada garagem saca-
da Inf e vendas 225-2383
224-0866 c/473.

5009242

VENDO 1 CASA PASS. PA-
RA — Com 3/4 jardim sala
copa-cozinha grande á/sorvi-
ços 2 pavimentos documenta-
da pode ser financiada na
Conselheiro Furtado frenle
Sta. M-° de Belém 140 mil,
233-4288. C/1031.

0076419

PROLAR VENDE —Aplo 3
suites (1 c/cloiet), no Ed Mona-
lisa, entrega fev/mar-90
(s/acab.inetrno), salão
soc.c/50m2, lavabo, gabinete,
vara n
das,c.coz,4. serv., dep. comp. e-
mp., 2 garagens, playground,
s.recepções etc.na Av Gov Jo-
sé Malcehr c/14 Março
f/229-8233 Pr-323 C/J-60.

5009975

PROLAR VENDE — Cobertu-
ra Duplex c/piscina 310m2
6.privai., 3/4 (2 suites) 1 c/ter-
race, ban.soc.,eslar intimo,
terrace descoberto, s.jogos,
deck,salarium, etc.Prédio em
construção Venha a Prolar Tv 3
de Maio, 1619 f/229-B233
Pr-903 entrega Jul/90 C/J-60.

5010015

PROLAR VENDE—"Alto
Luxo"apt-°no Ed.Bertino L.Mi-
randa 4 amplas suites todas
em tábuas corridafl master
c/cl o set, e ban.htd ro-
massagem), salão soe. p/3
amb.,lavabo, copa,cozinha,
a.serv.,dep.,comp.emp,2
gar. priv., play ground,s.re-
cepções,q.esportes, pisei-
nasfadultoe
infanlil)saunas,s. musculação.-
F/229-8233/PR-416-CJ/60

5009974

CASASPRÉ-
FABRICADAS—Madeira-lei
selecionadas/pré-
Imunizadas,alicerce/pi-
so/bh.social em alvenaria 4
pag.fixos entregamos pronta
p/morar. Inf/Tv.P. Eutfquio
417/A f/2227975.C/1562
construímos sua casa em alve-
naria e placas concreto 4

pag.fixos f/2233796.
5009736

ED.ORLANDO COR-
RÊA—Transf.na João Balby
px.Quintino classe A 2 p/an-
dar,todo decorado,armários
embutidos,ampla sala,3
qtos(s/1 suíte),copa e cozi-
nha,sala estudo, dispon-
sa.T/c/proprietárío
f/241-4617 C/602

5009842

ESC.VALENTE DO COUTO
— Transf aplo no Ed.Bertina
Lobato c/4 suítes e demais de-
pendências t/222-4888 ou
Av.Alcindo Cacela 1458
C/015J n.fechamos p/alomoço
c/Miguel.

5009719

ESPETACULAR 4 SUfTES —
Vende-se apto c/4 suítes + ga-
binete, totalmente decora-
do,armários, portas em madei-
ras de lei c/garagem p/3 car-
ros prédio de alto luxo, 1 p/an-
dar. T/f/224-0693 C/108J.

5009983

IMOBILIÁRIA DAHAS
—Vende apt^em Nazartf cpm

, 3/4,sondo 1 suíte sala para 2J
ambientes cozinhq . o dopon-i
dôncia de empregada sala de
banho.T/13Maio,191 s/1007/
8 F/222-8600/222-4525
C/1023.

5009941

PAULO EMÍLIO MIRAN-
DA —Vende quitado
p/NCz 1 65.000,00 à vista,na
Bráz de Aguiar no Edf.Alben
Almy, 3°andar, apto de 3/4 e
dependência de emprega-
da,voltado p/Quintino Bocaiú-
va t/224-5734 224-4150
Croci-979.

5009735

PÇA JUSTO CHERMON
—Ed. Feliz vendo excelenle
apt-° quitado p/casal ou soltei-
ro, sala 1 /4 s/banho copa. Tra-
tar c/Newton fono 241-2919
Ed.Palácio do Rádio s/914
Croci 211.

5009757

PROLAR TEM ED.SILVERS-
TONE — Uma jóia de apl-°
c/salão 2 ambientes, 3 quar-
tos, sendo 1 suíte, banheiro so-
ciai, copa-cozinha, área servi-
ço dep. empregada, 1 vaga
garagem (padrão Emarki).
Tratar Trav. 3 de Maio 1619
fone 229-8233 C-J60.

5010024

PROLAR TEM O APT' AR-
BORIZADO — Ao lado do
Museu c/living em 2 ambientes
c/varanda, 2 quartos sendo 1
sufte, banheiro social e de em-
pregada, copa-cozinha, área
de serviço, salão de festa,
play-ground, 2 piscinas, todo
ajardinado, 1 vaga de gara-
gem. Tratar Trav. 3 de Maio
1619 fono 229-8233 C-J60.

5010012

PROLAR TRANSFERE
—Poupça no Ed.Monclair(de
frente p/Rui Barbosa nascen-
te)um autentico clube prive
c/sauna piscinas s.festas sala
musc p.infantil q.espotes etc
3/4(1 suíte)sl estar varandas
c.coz á.serv dep comp emp
gar privat etc Rui Barbosa px
Boa Aventura tratar
f/229-8233 PR-317 C/J-60.

5009965

PROLAR VENDE (QUITA-
DO) —Apto no Ed.Fontaine-
bleau(14 de Abril px Av.Ma-
galhães Barata)4/4(1 suíte)sa-
tão social ban soe c.coz á.serv
dep comp emp t/decarado
play-ground s.recep q.esporte
garagem privat etc tratar
f/229-8233 PR-421 C/J-60.

5009955

PROLAR VENDE (QUITA-
DO) APARTAMENTAO —
No Ed.Banna c/garagem 3/4
(1 surto),banh.soe,salão p/3
amb.copa-cozinha,
á.ser.dep.comp.emp. armários
embutidos etc. (frente p/Aveni-
da).M/detalhes f:229-8233
Pr-335. C/J-60.

5010014

PROLAR VENDE APT»
—No Ed Corina D'Ampezzo
(500m2)l p/andar, 4 amplas
suítes c/varandas (1 mastor
c/closet), salão soc.avarando-
do p/4 amb.,lavan.,co-
pa.coz.,á.serv.,dep.comp.em-
p condominiol c/s.festas, sáu-
na. playground, piscinas,q.ps-
portes, etc.revest.ext.pasti-
lhas. Tratar f/229-8233
Pr-417 C/J-60.

5009997

PROLAR VENDE APT*—4
suites (1 p/andar) c/entrega
imediata, na Rui Barbosa px
Av Nazaré (Ed São Marino)
salão soc.avarandado, lava-
bo, c - c o z i n h a , á•
serv.,dep.comp.emp.,2 gara-
gens, playground, s.re-
cepçâes, etc..aceitamos terre-
no no transação, f/229-8233
Pr-408 C/J-60.

5010007

PROLAR VENDE APTO —
Na Gonoratíssimo Deodoro
fte. Pça Justo Chermont
(Can)loao equipado 3/4(1 tuf-
te), sacadas, salão
soe, ban. soe,c.coz.,4 serv.
dep.comp.emp., gar.pri-
vai.olc,. tralar f:229-6233
Pr-331.C/J-60.

5010027

PROLAR VENDE POPAN-
ÇA QUITADA—Da Ed.Bo-
ganville na Conselheiro px;Ge-
neralfssimo c/entrega
p/Dez/89(fto.p/nascon-
te)3/4(1suile),sacadas,sa1a es-

r
soe.ban.soe,c.coz.á.serv.,de-
p. comp. emp., gar. priv. play-
ground. s.recepções,olc.
f-229-8233 Pr-328.C/J-60.

5010022

PROLAR VENDE — Alto lu-
xo, 550m2 1p/andar,4 suítes
(Imaster c/closet), Ed.loonar-
do da V!nce,salão soc.avaran-
dado. P/3 amb.lavabo,co-
p c o I a -
vand.dep.comp.emp.2 gara-
gens playground.s.recep. pis-
cinas,saúna,q.esportes,ro-
vest.exl.em granito etc'
1:229-8233 Pr-331.C/J-60.

5010033

PROMORADA VENDO —
Lindo apto de frente a Cairu
varandão salão 3 amb 3 suítes
s/jantar alv. copa-coz
dep.emp. 2 gar.s/festas play-
ground. Valor 350.000,00.
V/f/225-0822 225-4959
C/J-143.

5010032

TRANSFERE-SE APTO 4
SUlTES — Condomínio em fa-
so final de acabamento prédio
de alto luxo c/4 suítes,gabinote
3 vagas de garagem, piscina,
saúna e muito mais. T/Fixa
Emp.p/f/224-0693 C/108J.

5009978

TRANSFERE-SE EXCELEN-
TE APTO — Desocupada 2
quartos c/garaqom
75.000,00; outro d/2 q
90.000,00 e do
65.000,00.t/c/goragem. Entre-
ga imedialo.Tralar D.Marrei-
ros 1345 F/225-0810 Creci
412 com Picanço

5010006

URUBATAN D'OLIVEIRA
—Vende Apt?no Ed Copenha-
guem c/sl 3/4 (1 suíte) demais
dep. acab. do 1-a local privil.3
de maio próx.gov J.Malcher
poup.em 24 meses Inf A,Vas-
concelos 488 f/241-3222
C/J42 aberto sábado e domin-
go até 16 hs.

5009751

URUBATAN D'OLIVEIRÃ
—Vende Apt? no Ed Royal
Garden 22óm2 de conforto
á/lazer cpmpleta salão 3 suítes
e dem.dep.preço/cond.pag.es-
pec. Inf. A. Vasconcelos 488
f/241-3222 C/J42 aberto ta-
bado e domingo até 18 hs.

5009776

URUBATAN D'OLIVEIRA
—Vende Apt^no Ed Saint Leon
na Gov.J.Malcher próx. ao
Jumbo c/salão 3/4 (1 suíte) e
demais dep.acab.de 1 °

poup.em 15 meses Inf A.Vas-
concelos 488 f/241-3222
C/J42 aberto sábado e domin-
go até 18 hs.

5009783

PEDREIRA
APTO—3/4 estar/jantar copa

vcorbh/social wc emp.varanda I
área lazer garagom otc.Sinal"
KC:7.300 + 1.5 X
NCzl.359,00.c/500 VRF De-
talhes c/Júlio ou Manoel
2 3 1 - 1 2 4 2 e
229-0871 .Atendemos até 21 h
C/556

5009732

CASA E TERRA EMPREEN-
DIMENTOS — Vende ou tro-
ca p/casa ótimo apt-° quitado
pertinho da Unespa c/sala 2/4
b.soc. c/coz á/serv garagem
louças azulejos coloridos. Tr.
226-0793 C/140-J.

5009882

ED.MORADA NAS ESTRE-
LAS —A Chão e Teto vende
quitado, desocupado, amplo
apt° de 2/4 + dependência,
garagem, etc. Tralar na Gentil
508, f/2225044 C/161-J-
Temos várias opções em diver-
sos bairros.

5009867

GALPÃO DE 1500M2
—Vende-se sito à Av.Pedro
Miranda perímetro bom est
metálica e entrega imediata
v.NCzl.500.000,00 mais dei
p/f/223-7730 C/1612.

5009888

PROLAR TEM APT* — 2
quartos com sala 2/4, banheiro
social e dep empregada, copa-
cozinha, área serviço, 1 vaga
garagem, acabamento padrão
Emarki. Tratar Trav.3 Maio
1619 fone 229-8233 C/J-60.

5009933

ROSANA SATO VENDE—
Loja 2 pav Mariz e Barros
c/40m2,c/oscrilório, 2/4, do-
pósito 2 bhs social, vestiário,
quintal murado/cimentado,do-
cumentada,gabinete, 95 mil
med 5x27.F/224-7825
C-1454

5009854

URUBATAN D'OLIVEIRA
—Vendo Apl-°no Ed Ville Fran-
che c/sl 3/4 e dem.dep.pou-
pança facilit.om 24 meses
acab.de 1 -a I o c a -
Üz.priv.lnf.A.Vasconcelos 488
f/241-3222 C/J42 aberto sa-
bado e domingo alé 18 hs.

5009762

URUBATAN D'OLIVEIRA
—Vende Apt? no Ed Reno c/sl
3/4 e demais dep.no melhor

Íi.da 
Maurili poupança faci-

it.corretor no local e na
A.Vasconcelos 488
f/241-3222 C/J42 aberto sa-
bado e domingo aló 18 hs.

5009781

URUBATAN D-OLIVEIRA
—Vende Apt?no Ed Maiauatá
II c/sl 1/4 e demais dep. próx.
do CESEP acab. de 1-aent.ime-
diata corretor no local ou
Av.Vasconcelos 488 fono
241-3222 C/J-42. Aborto
sab/dom.até 18 hs.

5009804

URUBATAN D'OLIVEIRA
—Vende Apt-°no Ed Maiauatá
III próx. ao CESEP c/sl 2/4 o
demais dep.preço/cond.de
sag.esp.veja no local ou P.MÍ-
¦anda c/Curuzú ou Av. A.Vas-
roncolos 48B f/241-3222
r/J-42. Aberto sab/dom.até 18
IS.

5009811

VENDE-SE EXCS TERRE
—Sitos 16x50|Podro Miran-
da)20x20(Podro Miranda c/2
frentes) 15xl00(c/edifica;ao
de 1500m2)12x72|V.Mauriti
c/ótimo casa) mais
det/p/f/223-7730 C/1612.

5009878

VENDE-SE UMA CASA —
Na Timbó entre P.Miranda e
Marquês 5/4 sendo uma suite
03 or-condicionado todo om
esquadria de oluminio
etc.T/233-4755 Creci 1477

¦innoon/

APART 2 QUARTOS
TRANSFERE-SE—Poupça
quitada pronto para morar
perto feira bancos hospital oni-
bus colégios sala ar serviço co-
zinha garagom intorfono. Tra-
lar no fone 2221190 Creci
1759

5009209

APTO TRANSFERE-SE—No
res Carlos Gomes, Tv.Timbó,
c/2/4 sala, coz, banheiro
c/box, á.de serv. e garagem
cobarta lodo acarpetado de-
socupodo, \p morada t/fone
224-5356 ou A.Cacelo 1240 si
103 C/1751

0076224

CASA ESTILO BANGA-
LOW — Vende-se uma com
duas lajes, vários comparli-
mentos supor arejada , motivo
viagem, barbada Tratar Av.
Marques de Herval Pass. São
Benedito 171 entre Estrela o
Timbó

0076290

CASA P/CASAL—Vendo 1
casa Tv. Maurili 664 sala
grando suíle completa á/sorvi-
ço c/lanquo 1-Ohabilação pron-
ta p/vocÔ morar em alvenaria
55.000 alameda privativa,
233-4288. C/1031.

0076416

ED.SÉRGIO CARDOSO
TRANSFIRO—Poupança op-
to c/sala c/sac. 2/4 b.social
cop-coz.á.serviço b.emp gara-
gem ent/prédio e imediata.
Não perca esta oport.quitada
14.000,00 2233302 2248312
24 hs alend C498

0076375

LINDA CASA NA B.DO
TRIUNFO—2 pavimentos,
condominio fechadofseguran-
ça total), garagem,
salõo,copa-cozinha,área de
sorviço,qto.omp,depósito. Par-
te superíor:2 qlos,l sala de
banho, 1 suíte master c/varan-
da,armários em Iodas as de-
pendencÍas,acabamonlo de lu-
xo. Aruan do Carmo tels
241-4614/235-2858. C/119.

0076191

MAGNÍFICO TERRENO
Cf 15,5x55 — Vende-se
n/Pedro Miranda s/const., 2
frentes c/infra-estrutura p/pa-
daria loja escritório etc. Próx.
ao Posfama, posse imediata.
Escritório Leg, f/223-7224.
Creci 930.

0076221

MUDE HOJE MESMO
P/SEU APTO—2/4 1/4 emp
área c/lanque interfone gara-
gem esquadrias alu l-amoradia
muita área livre sala grando
nascente Av.M.do Herval ve-
nha vê-lo em 2 vezes 45000 no
2334288 C/1031

0076408

PEDREIRA — Vende-se um
terreno com início de constru-
ção na Passagem Messias na
Avenida Marquês de Herval
tralar polo fone 226-7161
Creci 778.

5009054

PERCENTUAL TRANSFERE
C/EXCLUSIVIDADE — Lin-
do Apt-°no Res.Margarida Fer-
reira todo modificado c/gar sla
2 amb 2/4 banh/soc,portas,lo-
lhadas,interf.NCz62mil -I-

prost.204,00 Percenlual Ltda
F/241-3730 R.Aristides Lobo
223C/175J

5009409

ESC.VALENTE DO COUTO
— Transf apto no Ed.Abílio
Velho c/sola 2/4 cozinha, bo- .
nhoiro dep. emp. T/l/222-4888
ou Av.Alcindo Cacela 1458
n.fecha p/almoço c/Miguel
C/015J

500971)

GALPÃO DE 2B00M2
—Vende-se na Av.P.Alvarei
Cabral lodo em alvenaria (pi-
so) reformado est mel escrit do-
socupado e entrega imediato
mais detalhes l/p/f/223-7730
C/1612.

5009829

PRÉDIO COMERCIAI
—Vondo-so sito à Doca de
Sousa Franco de esquina da
Av.senador Lemos 200m2 d*
área construído
v/NCz350.000,00 mais dela-
lhes polo fone 223-7730
C/1612.

5009872

PROLAR LHE PROPOR-
CIONA — O último prédio na
praça do República c/24 me-
ses, financiamento p/SFH apt"
de altíssimo luxo, salão 2 am-
bientes, lavabo, 3 quartos,
sendo 1 suíte, banheito social,
dep.empregada, copa-
cozinha, área serviço, 1 vaga
garagem, avarandado. Tratar
Trav. 3 de Maio 1619 fone
229-8233 C/J-60.

5009985.

PROLAR TEM NA QUINTI-
NO — Ed.Brands Halch, ex-
celente apt-° com salão em 2
ambientes, 3 quartos sondo 1
sufte, banheiro social, dep. de
empregada, copa-cozinha,
área serviço, 1 vaga garagem,
c/l melhor área de lazer c/to-
da infra estrutura. Trator Trav.
3 de Maio 1619 fone
229-8233 C-J60.

5010020

PROLAR VENDE —Ed Tom
Leal (fino acabamento) 3/4 (1
suíte) arm.emb.,sala estar soe.
t/corrida, b.soc,box, copa-
cozinho c/armários,
á. sorv.,dop.comp.omp.,gara-
gem priv.,portas trabalhadas,
lustres e luminárias sports
M/Detalhes na Prolar Tv 3 de
Maio, 1619 f/229-8233
Pr-C/J-60

5009948

TRANSFERE-SE APTO — 3
quartos excelente apto 3/4, i/.l
sufte c/armários embutidos, om
mogno, sala, de estar-jantpr,
copa-coz,dep.comp.de empre-
gada, garagem, somente'.2
p/andar t/f/224-0693 C/108J.

50099Ç4

PROMORADA ED.
BRAND5 HATCH — Últimas
unidades apto c/sala 2 amb
3/4 (1 suíte) dop comp omp
banh/social play salão do foi-
tas piscina adulto infantil pisei-
na da cooper plano super faci-
litado V/Í/225-08Z2

VENDE-SE CASA - C/2 pa-
vimontos na Barão do Triunfo a
200m da _P./if)irp.pdq epi„ala-L
moda c/cond. fechado c/3/4 -
sondo 1 suíte tábua corrida ar-
mários embutidos garagem.
Tratar p/fone 222-0694. Creci
1173.

0076341

CASA TÉRREA—Vendo-se
na Ant?Evordosa c/jardim ga-
ragem sala 2qtos sala de jan-
tar banheiro cozinha qtos emp
c/banh qto nos fundos quintal
limpa pintada desocupada
grad.Nazaaró 237
F/224-5211 C/001-J

5009427

EXCELENTE
TERRENO—Vende-se na Cu-
ruzu esq da Marques de Hor-
vai servindo para construção
de edifícios e outros investi-
mentos medindo 19,20 de fren-
te 65,75 p/lal o 30,80 de fun-
dos F/224-5211 C/001-J

5009433

FONTOURA CORRETA-
GEM —Transfiro na Pirajá
poupança quitada de um apt"
c/gar sacada sala conj 3/4 2
bh sociais cop-coz área serv
cond c/piscina salão rocp etc
aceito vefeulo na trás
f/225-4363 575

0076656

ÓTIMO APT' EM PRÉDIO
NOVO—Mafra transfere na
Mauriti px Av PMiranda edifí-
cio novo em fase final acaba-
mento sala 2quartos cozinha
2banheiros etc p/25mil
F2246784 Mafro vende aluga
avalia C/1501

5009467

PROLAR VENDE —Av. Pe-
dro Miranda-15:00x50:00 cV
acesso pela transversal em
06:00x15:00 fazendo um
"L",ótimo 

p/ galpões, ag.ban-
c á r Í a s , I o j a
dpt°etc...M/detalhes na Prolar
Tv. 3 de Maio, 1619
F/229-8233 PR-709-C/J-60

5010100

VENDE-SE UMA CASA
—Na Trav llororó 578 entre
Pedro Miranda e Marques to-
da em alvenaria sala varanda
2 quartos garagem toda lajo-
tada. Tratar Conselheiro Furto-
do 2476, Ed Flávio Noto apt-°
201 ou no local.

5010268

IVONE EMPREENDIMEN-
TOS —Transfere apto na Hu-
maitá c/2 salas 2/4 2 banheiros
área de serviço varanda pró-
dio c/2 elevadorers interfone
ótima oportunidade. T/fone
233-0068 233-3069 C.J-145.

0076106

MUDE HOJE MESMO
P/SEU ADTO-2/4 1/4 emp
área c/lanque interfone gara-
gem esquadrias alu l-amorodia
muita área livre sala grande
nascente Av.M.de Herval ve-
nha vê-lo em 2 vezos 45000 no
2334288 C/1031

0075483

VENDO 1 LINDA CASA
—Alvenaria p/casal sala gran-
de lajotada suíta grande com-
pleta á/serviços c/tonque l-a
vez que será habitada local
privativo e seguro Mauriti 644
c/D 1.300 VRF 233-4288
C/1031.

0075482

REDUTO
BANGALÔ DE 2
PAV—Transfere-se na Rua
Municipalidade c/pátio sala
eslar/jantar 2 qtos banh cozi-
nha área dep quintal altos hall
área vent 2 qtos sacada s/ba-
nho Nozaré 237 F/224-5211
C/001-J

5009439

225-4959. C/J-143.
501ÓÍ02

PROMORADA TRANSFE-
RE LINDO APTO —No
Ed.Umuarama sacada gar}>ri-
vativa sala 2 amb 2/4 c/armá-
rio copa-coz decorada dep
emp área de serv 2 salas' ele
banhos p/l 20.000,00 prest'95
v/f/225-0822 225-4#>9
C/143. '

50101.15

TRANSFERE-SE UM
APARTAMENTO — Sa-
Ia,lavabo,3 quartos
(1 suite), dependên-
cia con.p{eta,c6-
pa/cozinha : o* árfea
serviço,2 vagas gq-
ragem.Edifício sorá
entregue em Feverei-
ro/90.Tratar
H 4 • I 7 9 7Jo
224-7966 cfHélio

0075860

VENDE-SE EXC. APT? —
Quitado c/sala de estar e jan-
tar 2/4 c/17m2, copa-cozinha,
área de serviço e wc social
NCz 120.000,00. T/A.Wpn-
denkolk 276 próx.Municipali-
dade F/241-2118 222-6952.
C/1263.

0076239

REDUTO
SACRAMENTA— Vende-se
uma casa em alvenaria
com:sala,2/4,cozinha, banhei-
ro interno,gradea-
da.Av.Dr.Freitas Pass.St-° He-
lena 258.Tratar na Av.Antônio
Everdosa 2370 com Alferes
Costa.Valor 30.000,00

5009095

VENDE-SE CASA —Pass Pe-
rebebui próximo Senador Le-
mos terreno 6x30 dois pavi-
mentos ideal para Comércio,
oficina. Tratar Seckman fone
231-1151 croci 552 Jesus
Salva.

0076212

VENDE-SE UM TERRENO
MEDINDO 20x30—Terre-
no seco, preço
40.000,00.Aceita-se propôs-
ta.Tratar fono 233-4610 ou
Pass.Salvador n-°14 A esquina
com Mucajá-Sacramenta

5009050

VENDE-SE UMA CASA
COM URGÊNCIA — Tralar
polo fone 231-4448. 

"

5009105

VENDE-SE—1 Casa de ma-
deira/alvenaria em construção
c/terreno medindo 3,50ms de
frenle x 20,50ms de fun-
d o s . c / s a I a ,
1 /4, coz, banh., quintal,
Próx.Senador Lemos.,
NCz20.000,00. T/F/223-3923
C/1111

0076209
ESC.VALENTE DO COUTO

Vende casa do alv.c/pá-
tio,sala, 2/4, banheiro,copa-
cozinha t/222-4888 ou Av.AI-
cindo Cacela 1458 n.fecha
p/almoço c/Miguel C/015J

5009710

ESC.VALENTE DO COUTO
Vendo casa de mad.c/8, co-

mercial c/sala 3/4 copa-
cozinha v/t/222-4888. ou
Av.Alcindo Cacela 1458
C/015J n.fechamos p/alornoço
c/Miguel. j

5009720

ROSANA SATO VENDE—
50 mil casa térrea no Alferes
Costa próx Senador temos
c/pálio, garagem, sala; 12/4,
copa-coz, bh social, quin-
tal,pço artesiano, documenta-
da ótimo local.F/224.7825
C-1454 1

5009875

SACRAMENTA —Vende-se
casa de madeira na Angirsturo
prox Av Se-Lemos c/5 compor-
limemos ban-e sanitário de ali
venaria terreno próprio
6mX30m Ncz12.000,00-chave
Estrela 413 F/244->)601
c/1665-12-RG

5009723
ASCON IMÓVEIS — Vende
ólimo casa na Pass. Sao Luiz
p/Aéro-Clube 2 pav. gorpgem
quintal quartos salas cozi etc.
Valor: 550 mil. Tralar Rua A.
lobo, 442. Th 224-7189. Cre-
ci 098.

0075874
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SACRAMENTA

FONTOURA CORRETA-
-OEM —Vendo na Pass
Dr.Froilas px.a Prefeitura da
'Aeronáutica casa em alvenaria
c/ponto comercial c/6 campar-
.limonto piso lajota grade mu-
rada documentada 75.000,00
f/225-4363 C/575.

0076612

FONTOURA CORRETA-
OEM —Terrenão vondo na
Senador Lemos px. a Dr.Froi-
tas c/l .600m2 ideal para cons-
Irução do edifício supermerca-
do clínica etc. Detalhes
f/225-4363 C/575.

0076653

¦IVONE EMPREENDIMEN-
TOS — Vende: casa à 50 me-
tros da Senador Lemos c/2 pa-

• vimento»: térreo 2 salas 114 co-
¦ .zinha banheiro área de serviço
,r+ depósito. Allos 3 quartos
banheiro social T/2330068 C/J
145.

0076101

VENDE-SE—1 casa de ma-
dcira/olvonaria em construção

..ç/terreno modindo 3,50ms de
.fronte x 20,50ms de fundos.
C/sala, 1/4, coz., banh., quin-
.tal. Próx. Senador Lemos.
NCz20.000,00. T/f/223-3923
G/1111
¦'¦--. 0075847

SÍO BRÁS

.ORLANDO MAUES—Lan-
'çamento Ed 'Copenhaguem'

antecipe-so venha p/o melhor 3
nquartos sendo 1 suíte sacada¦•lavabo 

sola de estar-jantar
- copa-cozinha área de serviços
-dep.comp.emp.garagem pia-

no pagamento a combinar
•-poupança facilitada saldo fi-
..nanciado Inl.2245766

2245645 2252384 CJ26
an- 0074900
Ana

PONTO COMERCIAL—
.Transfiro c/telefone -preímetro
'ae 

grande movimento-junlo
* .!flV a dosco-sorvindo

'p/ferragons-poças 
moto

-jqar/os-bicicleta atacadista
o/c.Tratar c/Lourenço-Creci

;^093-Fono 2260212
0076824

S.BRÁZ— Vendo casa térrea
p,'m alv desocupada na Tv. 3 de

.jMpio próx Mag Barata eti"' '"
pov.Josó malcher garagom sa-

i,2. quartos 1 quarto de em-r 
pregado 2 s/banho copa-coz

• forrada lajotada entrada lalo-
ral área grande•vmc.NCz 180.000,00.Tratar

l*AV Con selheiro Furtado 3211
-4/229-5237 C/169
ve* 0076830

. VENDE-SE —Casa na Maga-
IhqasBajpia pró,x a Co^samoa ;
íísafa 2 amb 3/4 copa-cozinha"tala banho área serviço dep

'"•'Üom empregada garagem pre-•16hi ando de reforma
T m/inf/225-3660 222-6403
«C/181.

5009432

Oà
- PROLAR VENDE — Banga-
~~ low 2 pav.na Castelo Branco

"px:Av, Magalhães Barala
¦ i/dozonas comodos(salãos,sa-'' Tos,gabinotos,suítos),t/lago,ga-
afogam 

p/vártos car-' 
r05,otc...Idoal p/empresas de •

gdos.porto,hospitais,clíni-
cas, escolas, repar.públi-
cas,etc. Tratar F/229-8233

^jt-624 C/J-60
5010049

...CASA ALVENARIA—C/pá-
.. tio ampla sala copa-coz. 2/4

bh.social á.serviço gradeada' à Pass.Paes de Souza entre
J.Bonifácio e B.Mamoré

. p/22.OOO,O0 Tr/Cristovão Co-" 
lombo 284 f/2271984
2270018 C/163-J.

5009940

DR.VIANNA —Vende lu-
-; xuoso prédio 480m2 14 or''t 

condicionado A.Barroso perto
, terminal,ideal p/hatel,clíni-* ca,rosidôncÍa p/executivos etc.

^ salão 7salas Bsuítes 3banhei-
ro» 450mil F/225-2203'C/1492

5009819

-„ ESC.VALENTE DO COUTO* — Vende sala p/escritório no
Ed.Nassar c/saia de espera,
gabinete o banheiro"j" 
t/222-4888 ou Av.Alcindo Ca-
cela 1458 n.focha p/almoço"c/Miguel 

C/015J
,.- 5009712

jri 
ESC.VALENTE DO COUTO

£*•, 7-Tranif apto no Ed.Leonardo1 da Vinci c/3 gar 4 suítes sala
;..,p/4 ambientes copa-cozinha

dep.empr.T/222-4888 n.fo-
—-chamos 

p/o almoço C/015J
c/Miguel.

5009716

ESC.VALENTE DO COUTO
,.— Vende sala p/esc.na 9 de

Janoiro/Pariquis c/2 gabinetes* ' 
.sala de espero o copa-'T/222-4688 ou Av.Alcindo

^..Çacola 
1458 C/015J n.fecha-

_X mos p/alomoço c/Miguel.
Oi".- 5009721

c. IMOBILIÁRIA. DAHAS
i —Vende casa na Mundurucus

tir1". com Castelo com sala para 2
ambientes 3/4 copa cozinha o

0Pquintal.T/13 Maio,191
i / 1 0 0 7 / 8

Or.F/2 2 2-8 600/2 2 2-4525
«a C/1023.
¦cqa 5009950
<>C ?'

O.VP ROLA
¦.TRANSFERE — Apt? no

Ed.Safira,3/4( 1 suite), sala es-
££"**ár c/sacada,ban,so-

M. ciol.,c.coz.,a.serv.fban.em-
—3tprogoda,gar. privat.,otc.CarÍ-

, -punas 
px 3 de Maio-venda ò

tonuferolar -Tv.3 de MaÍo,1619
,MI I/229-8233/PR-306-CJ/60 en-

. ¦ ..• trego imediata
alr.ar 5010005

ess:
PROLAR VENDE (QUITA-

>C3JDO) APTO — No Conj.Re-
i _sid."Urco" c/s.ostar,b.soc.2 d-
, - prm!.c.coz,a.sorv.,dop.comp.-

jj-iL;-emp.,garagem,gradeado,ar-
ir>u mários,otc.M/dalalhes f:229-8-

«o ,233 Pr-212. C/J-60.
oiio. 5010008
,-•<.,'.
.,. RESIDENCIAL GUARÁ DA

ENCOL —A Chão o Teto
£^\(1ransfere apt-°na 9 do Janeiro,
_-~ em prédio c/guarita, play,
ebnr churrasq, salão, etc. Apt-0
siuJ c/gar, 3/4, etc.-Entrega previs-
ffoPMa em Dez/89. Maiores infor-
¦>** mações na Gentil 508
A "f/2225044 C/161
-vO. 5009880

APTO QUITADO —Venda
na 14 do Abril próx Gentil
c/sola,3 quartos,dep emprega-
da.gradeado etc l70.00.Tra-
tar Castelo 1474 F/229-4300

0076725

APTO 2/4 EDF.DJANI-
RA— Tv.Chaco enl/25/Duquo
prédio 11 andares Ap ê no 11
c/vaga garagem pronlo,pou-
pança quitada ocupação ime-
dÍata,transfiro 21 mll.Tralar
c/proprietário Av.Cipriano
Santos 166

0076(115

PROLAR VENDE—(Quita-
da)tajo/sobro loja no Shopping
S.Bráz, d 65m2,ban.soc.,2
salfies (31m2)cada,portas em
blindox(andar lórroojproço
barbada-Tralar f/229-0233
PR-811 C/J-60

5010164

PROMORADA TRANSFE-
RE — No Ed. Vila Regia na
Gov José Malcher varanda sa-
Ia 2 amb 3/4 s/l sufto sala/ba-
nho social copa cozinha dep
emp garagem 1 "locação valor
210.000 chaves f/225-0822
225-4959. C/J-143.

5010106

PROMORADA TRANSFE-
RE — No Ed. Vila Regia lindo
apto do frenle var sala 2 amb
3/4 s/1 suite + 2 c/20m2 arm
em mogno sala bh c/blindex
cops doe dep emp gar.
250.000 prost 1.500
f/225-0822 225-4959.
C/J-143.

5010109

APTO 2/4 EDF.DJANI-
RA— Tv.Chaco enl/25/Duque
prédio 11 andares Ap é no 11
c/vaga garagem pronto,pou-
pança quitada ocupação ime-
diato,lransfiro 21 mil.Tralar
c/proprietário Av.Cipriano
Santos 166

0076815

FONTOURA CORRETA-
GEM —Vendo a melhor e
mais famosa panificadora e
confeitaria de Belém equipa-
mento e instalação moderna
faturamento excelente explico
o motivo da venda.Detalhes
1/225-4363 C/575.

0076606

FONTOURA CORRETA-
GEM —Vendo na 14 de Abril
px. GentÜ apto térreo c/sala
3/4 bh. social copa-coz dep.
empregada área de serviço
excelente localização. Dela-
lhes f/225-4363. C/575

0076672

PONTO COMERCIAL—
Transfiro c/lelefone -preímetro
de grande movimento-junlo
Bradosco-servindo
p/ferragens-peças moto
carros-bicicleta atacadista
etc.Tratar c/Lourenço-Creci
1093-Fone 226-0212

0076824

EXCTES CASAS —Ale Cre-
mação Mucajá Ale Cacela gar

Í)/s/3/4 
+ suíte grad laj l°for

?je térrea 170 mil doe ok Ma-
rambaia gar p/s/3/4 grad laj
1° for lambri v/fumô 85 mil
f/229-5826 Frazão. C/202.

0076309

MARCA IMÓVEIS -Vende
apto quilado no Ed. Vasco da
Gama, contendo sala, 2/4,
copa-cozinha, banheiro.
T/Magalhães Barata, 62
F/225-0508 223-5900
C/121-J.

0076478

S.BRÁS —Vendo casa terréa
em alvenaria garagem sala 2
dormitórios s/de jantar copa-
cozinha 2 s/de banho dep.de
empregada lavanderia e quin-
tal sito a Tv.Castelo entre
Gov.Josó Malcher e Mag.Ba-
rata NCz70.000,00. Tratar
f/229-5237 c/169.

5009232

TERRENO COM 7x30—Na
Travessa Castelo Branco entre
Domingos Marreiro o Antônio
Barreto na Passagem Cruzei-
ro.Valor NCz 20.000,00. Ou
troca-se por carro.Tratar fono
224-1095. Segunda Feira com
Ivan.

5009138

VENDO 3 CASAS TÉRREAS
— Com 3 quartos alvenaria
doe ok 3 bangalôs em lage
com 3/4 um ponto comercial na
3 de Maio apt quilado na 14
Abril terreno 6x70 Caripunas
60000 inlor.fone 2299367
Creci 129.

5009274

VENDO CASA —Na Vila Te-
Ia 138 em frente ao Museu sa-
Ia 3 quartos cop coz s.intern
terreno próprio grand quintal
documentação em ordem Ira-
lar na mesma pela parte da
manhã com Sra Dora.

5009066

AP 2/4 EDIF.DJANI-
RA—Tv.Chaco ent/25/Duque
prédio 11 andares Ap é no 11
c/vaga garagem pronto,pou-
pança quitada ocupação ime-
diala,transfiro 21 mil.Tratar
c/proprietário Av.Ciapriano
Santos n%6

5009021

CNI ATENÇÃO EMPRESA-
RIOS —Vendemos terreno em

Íilena 
São Bráz na Av.Maga-

hães Barata medindo 22x65
próprio p/alivtdades diversas
241-3973/241-5830/241-58-
50/224-8726 J-144.

5005198

PONTO COMERCIAL
—Transfiro c/telefono porfme-
tro de grande movimento junto
Bra de sco-Sorvindo
p/ferragens-peças moto
carros-bicicleta atocadista
olc.Tratar c/Lourenço C/1093
Fone 226-0212.

5008831

SAO BRAZ — Translere-se
apto Ed. Safira, 3 quartos (1
suíte), sacada, vaga de gara-
gem, demais dependências,
entrega Chaves em dezembro
89. 1.000 VRF. Trolar pelos
fones 222-9943 e 222-4271
(C/769).

0076076

TERRENÃO DE ESQUINA
— Pronto para receber cons-
trução de grande porte locali-
zação excelente. Tratar com o
proprietário pelo fone
227-2746.

5008644

VENDO —Uma casa de ma-
deira de lei o alvenaria com sa-
Ia grande 2 quartos corredor
copa cozinha wc interno toda
forrada assoalhada enlojota-
ào grodeada terreno próprio
6x25mts coberta c/telha de
barro c/água luz elc. Rua
Dr.Américo Sanla Roso 571,
enl/Guerra Passos o Nina Ri-
beiro.Proço do promoção
NCz30.000.00, aceilo-se pro-
posta. T/na Tv 3 de Maio
2 24 1,enl/Coripunos o
Pariquis.

5008623

S0DZA

VENDE-SE UM TERRENO
— Na Rua Euclides da Cunha
medindo 7x25m com constru-
çâo no ponlo ds cobrir.Valor
50.000,00.Tratar na Rua Eu-
clidos da Cunha 225 com
Sr.Montalvüo

5009300

VENDE-SE —Um excelente
apto 5 das Castanheiros bloco
frente 3 quartos e dopondoncia
completa empregada Interfone
garagem piscina quadra tratar
Tr.Gurra Passos 311 Canudos
preço ocasião NCz70 mil.

5010232

VENDE-SE— Próxima à Sau-
dosa Maloca,casa com so-
Ia.2/4 sondo 1 suito.banhoiro
social,cozinho,área do serviço
e garagom,com possibilidade

o
financlamonlo.T/f/229-9216
durante o horário comercial

5010086

VENDE-SE—Próximo à Sau-
dosa Maloca,casa com sa-
la,2/4,banheiro socÍal,coz,do-
pendências comp.omp.ároa de
serviço e garagom,com possi-
b i I Í d a . d o d e
flnanciamenlo.T/f/229-9216
durante o horário comercial

5010097

APT' C/PISCINA—2/4 sala
copa-cz quadra esporte gara-
gem área lazer bar play-
ground cond.fechado taquea-
do só NCz30.000,00 + prost.
63,00 reajustada. Tr/14 de
Março 655 241-1768 ou
225-2462. C/l 12-J

0076569

BELÉM EMP. — Excelenle
oportunidade no J.Seffor c/3/4
sala copa cozinha wc social
forro em lambri taqueada
acarpetado gradeada só
28.000,00 +
prosl39,00.Tr/14 de Marco
655 2411768 2252462
c/113-J

0076586

CHÃO E TETO — Vende casa
na Passagem St? Antônio c/2
qts,sala,coz bonh//soc.,toda
forrada, lajotada, elc.Vende
com ou sem telefone.Tratar na
Gentil 508 F/222-5044 C/l 61J

5009451

MANSÃO NO JARDIM
TROPICAL —Vendo estilo co-
lonial c/telefone 4 qlos s/2 suí-
tes c/ar cond.2 salas 2 banhei-
ros copa c/armário embutidos
t/piso c/lajotas enorme gara-
gem quintal 13x40,aceito car-
ro no pagla f/235-0840
C/1539.

0076587

VENDE-SE EXCELENTE
APT* — Império Amazônico
BL-12 ent.a 216 quitado moti-
vo viagem Valor 50.000,00.

5009521

BARBADA — P/empresas
terreno 46x60 c/uma casa ser-
vindo p/escritórios frente p/o
asfalto BR-316 apenas
90.000,00. v Bernal do Couto
659 f/223-7627 229-0178
C/425.

• 
joio 5008137.

BARBADA — Terrenos pres-
tações fixas 200,00 posse ime-
diala servindo p/residência co-
mércio industrial chácara in-
vostimenlo otc.Pouco lotes ven-
da B.Couto 659 F/223-7627.
C/425.

5008139

CASA EM ALVENA-
RIA—Na R.Oséas Silva, exc.
acesso, próx. da
BR-316,c/pátio,sala,3/4 (2
anexos), copa-cozinha, ba-
nheiro, poço art, etc. Apenas
NCz 18.000,00.Aceito
proposta.T/235-2492,
c/Mauro.C/1333

5008919

CNI VENDE -Res.Jardim Tro-
picai sala 2 suítes 1/4 (ar condi-
cionado nos suítos)lavanderia
quintal poço artesiano etc
atendo também aos domingos
241 -3973/241 -5830/241 -58-
50/224-8726 J-144.

5005924

CNI VENDE —Res suite 2/4
sala 2 ambientes cx d'água
avizinhada à Quinta das Cas-
tanheiras tábua corrida forro
em angolin dep comp empre-
gada armário etc at também
domingas 24 1-3973
241-5830 J-144.

5005157

BELÉM EMP. — Ponlo ca-
morcial c/100m2 ds área bar
restaurante forn, marmilai mú*
sica ao vivo cadeiras talher
etc. wc salão p/serestas fogão
Ind. o prosdocimo. 225-2462
241-1768. C/l 12-J.

0076578

RES OLIMPUS—Vende-so
na Municipalidade Ed.Marte
c/sala estar/jantar c/sacada
3/qtos banh copa-coz área
serv dapondon.omp garagem
armários embutidos em 2 quar-
los Ética Nazaró 237
F/224-5211 C/001-J

DR.VIANNA —Corretor
ano/88.Vende casa/alvenaria
175m2 gradeada pátio gara-
gom 2salas 3quartos copa co-
zinha banheiro serviço quinlal
lugar asfaltado D.Dutra perto
S. Lemos 50mil F/225-2118
C/1493

5009864

ESC.VALENTE DO COUTO
— Transf apto no Ed.Juno
c/sala,sufte, 2/4, copa-
cozinha,dep.ae.emp.garagom
privativa t/222-4888 ou
Av.Alcindo Cacela 1458 n.fo-
cha p/almoço c/Miguol C/015J

5009714

RESIDENCIAL OLIMPUS
—A Chão e Teto Iransf Apt?no
Ed.Juno 1 -".locação, entrega
doz-89 de 3/4 s/l suile e de-
mais dependências, e mais dois
pronto p/morar c/armário o ja
financiado no Ed.Urano e
Saturno-Tratar na Gentil 508
f/2225044 C/161-J

5009908

TERRENO DE 17x53
—Vende-se sito a Trav Curuçá
perímetro asfaltado escritura
pública e entrega imediata
v/NCz300.000,00 Iratar
p/f/223-7730 C/1612.

5009850

TERRENO DE 6x25
—Vende-se sito a Av.Pedro
Alvares Cabral de osejuina c/a
Trav.Angustura c/osentura pú-
blica tralar p/f/223-7730
C/1612.

5009839

PEDRO PAULO CAMPOS
—Adv & Imóveis transfere ap-
to resd. Olimpus bi. Apoio sa-
la/sufte cozinho gar. Inf.
224-3120 C/1091/231-0471.

0076468

TERRENÃO SEN.LEMOS
— Loc priv.f/nas p/qualquer
espécie de empto construtora
bancos granaos emp dep
19,80x58 c/2 casai habilóvois
muro alto não perca a
oport. doe. pxo. da Pça
Brasil.T/229-5826.C/202.

0076304

VENDE-SE CASA NO-
VA—Na Alferes Coita c/pó-
tio, sala estar e
jantar, 2/4,copa-
cozinha, á. servi-
ço,olc.NCz90.000,00. Aceita-
mos FGTS.Melhores infor-
mações A.Wandenkolk 276
F/241-2118222-6952 C/1263

0076248

TERRA FIRME
VENDE-SE —Casa de madoi-
ra,pátio,sala,dois quartos-
coznha,banheÍro de alvenaria-
situada na Pass.Cabral n-IÍB
,T.Firme.Tralar na Tv.Francis-
co Monteiro n-°260 apl-° 301
Canudos • Valor
NCz25.000,00

« .nr*o -Iili

CASA E TERRA EMPREEN-
DIMENTOS — Transfere no
5-° das Castanheiros c/sala 2/4
b.social coz. á/serviço esq/alu-
mlnio. NCz 25.000,00. Tratar
226-0793 C/140.

5009874

DR.VIANNA CORRETOR
ANO/88—Vende prédio co-
mercial/alvenaria c/70m2 pin-
lado porta de ferro balcão la-
valório pia aço-inox e banhei-
ro próp p/mercadinho açougue
elc.Na CNova VI 28mil
F/2252118 C/1492

5009807

DR.VIANNA —Advocacia &
imóveis.Transfere casa alvena-
ria pintada carpete pátio sala
2quartos banheiro copa cozi-
nha á.serviço quintal 8R.316
Km-9 Geraldo Palmeira 12mil
F/225-2203 C/1492 V/Vídeo.

5009758

DR.VIANNA
— Amostragem/vídeo-
Transfere poupança Res.Nato-
lia Lins fase acabamento perto
Mangueirão garagem sala
2quartos banheiro copa/cozi-
nha serviço lOmil.F/225-2203
C/1492 Inc.domíngo

5009793

DR.VIANNA —Corretor
ano/88.Transfere com bonfei-
lorias condomínio c/piscina
pintado lajota garagom 2satas
3quartos 2banheíros copa ser-
viço Quinta Castanheiros
35mil F/225-2118
C/1492.V/Vídeo

5009838

DR.VIANNA —Transfere ca-
sa alvenaria 200m2 gradeada
taqueada pintada pátio lajota-
da sala 2quartos banheiro co-
pa/cozinha serviço amplo
quintal.Cj.Satólito 1 5 mil
F/225-21 18. Veja
vtdeo.C/1492

5009883

TELÉGRAFO
VENDE-SE CASA —De ma-
deira em ótimo torrono,4 com-
partimentos na Passagem Ma-
rajá y 1, enlre Passagens St-"
Cruz e União (Práx.a Igreja
Perpetuo Socor*
ro).NCz35.000,OO.T/no horó-
rio comercial para o
f/227-2879.

5010207

0076778 '

COIMBRA VENDE — C/tipo
apt? s/copa coz 3 qts s/banho
gradeado forrado documenta-
do 45 mil veja local Av.S.Do-
mingo Pass 2 Junho 36 1/2
quadrado ônibus e Praça Trat
Dr-° Freitas 2977 2283590
c/46

5009709

DAHÁS —Vende casa na Ter-
ra Firme com garagem sala
4/4 sendo 2 suítes copa cozi-
nha banheiro despensa sala de
estudo em terreno de 6x30 me-
tros.T/13 Maio,191 t/1007
F/222-8600/222-4525
C/1023.

5009935

VENDE-SE UMA CASA—
Com pátio,sala 2/4,copa cozi-
nha,corredor,banheiro inter-
no,toda forrada e gradea-
do,terreno próprio 6x25.Tra*
tar Rua São Domingos
Pass.São Sebastião 255 Terra
Firme próx. a Ficap.Valor
40.000,00

5009233

WALTER RAMOS-VENDE
CASA ALVENARIA —
M/5x23ms px.S.Domingos
esq.2 Junho c/sala quarto
c.coz. á.serv. bh.social quintal
murado gradeada. Estuda-se
proposta v/26mil. T/Tv: 14
Abril f/226-9187. C/1690.

0076189

UMARIZAL
PROLAR VENDE —Torro-
não na Domingos Marreiros
px. 3 de Maio c/ 1500 m2
(30x50),!/ documentado,pla-
no,allo,soco,pronto p/ cons-
truir.Tratar f/229-8233
PR-722 C/J-60

5010088

PROMORADA VENDE
14.000m2 — Em plena Po-
dro Álvares Cabral próx. a
Doca 3 frentes terreno alto se-
co plano é a única grande área
livre no centro de Belém visitas
e inf. p/f/225-0822 225-4959.
C/J-143.

5010116

RES.OLIMPUS ED. APOLO
— Transf.NCz45.000 (Aceito
carro), apto c/salão (2 amb.),
suíte, coz, e garagem, prest.
aluol= 138,00. Tratar c/Ru-
bens f/228-2462

5010319

TRANSFIRO APT'— No Ed.
Príncipe Regente com 2/4, co-
zinha, com armários embuti-
dos, lustres, todo carpetado
c/garagem. Valor 195000
prest. atual 69,02 já reajusta-
da. T/propriefório. F/2246466
ou 2246854. Obs: não aceita-
mas intermediário.

5010299

VENDO ÓTIMA CA-
SA—C/sala 3/4 banheiro so-
ciai copa-cozinha lajotada
gradeada forrada c/quintal
área bem localizada à lOOrne-
tros do Supermercado Bom
Preço Praça Brasil valor NCz
100 mil. M/lnf/241-4597 ou
225-3868 C/1613.

0076987

APTO C/3 DORMITÓRIOS
—01 suíte dep.emp. garg. sa-
lão de festa/recepção no Uma-
rizol NCz 16.000,00 e entre-
da e 2.700,00 mensais T/Fone
228-0872. Qualquer hora.

0076700

APTO NOS MELHORES
PRÉDIOS—De Belém c/3 e 4
suítes c/2 e 3 quartos c/sufte
nos melhores bairros de Belém
c/pequeno sinal e prestação a
portir de 2.700,00 mais dela-
lhes F/228-0B72 Qualquer ho-
ra C/90

00766B5

APROVEITE — Transfiro 1
apto. Ed, Columbia na Ro-
mualdo de Seixas, 1 sala e
quarto grande, wc social, cozi-
nha á/serviço, c/tanque gara-
gem prost. 60,00 reformado
66 mil no 233-4288. C/1031.

0076403

CASA ALTO PADRÃO
—Vende-so loc.av.Gon.Doo-
doro p/Domingos Marreiros
c/garagem 3 salões 5 suíles
arm em magno cop-coz dep
comp etc. t/Vioira c/053 Bernal
do Coulo 659 f/2225801
2240517.

5009228

DIOOO MÓIA —4 lullei
com piscina armários, urgente
motivo viagem. Totalmente II-
vre desembaraçado. Valor
NCz9B0.000,00. Trolar com
proprietário 225-3261
222-2195.

5009170

ESCRITÓRIO D'OLIVEIRA
—Transforo-so aplo na D.Ro-
mualdo de Seixas c/sala 1/4
copa-cozinha etc t/no Ed.Ro-
lary conj 603 c/o Dr.Ulysses
D'Olivoira f/223-4414
223-6813.

5009094

ESCRITÓRIO D'OLIVEIRA
—Aluga-se apto na Gov José
Malcher c/sala 3/4 dep c/de
empregada copa-cozinha etc
t/no Ed.Rotary conj 603 c/o
Dr.Ulyssos D'Olivoiro
f/223-4414 223-6813.

5009096

EXCELENTE APT' NO
ED.NETUNO—Mafra Iransf
ap desocupado 2-° andar do
frente e gradeado pintado ga-
ragem interna armários com
sala pátio 3quartos 2 banhei-
roí F2246784 av.Aisii de
Vasconcelos 409 Cl501

5009288

MORE EM OUTEIRO (A
PRAIA t GRÁTIS)-Morar
na orla marftma é bem melhor.
O que antes era sá possível nas

«férias você pode ter agora, to-
dos os dias. Vende-se terrenos
prontos p/construir, legaliza-
dos, c/12,00 x 30,00 m. De
frente p/a Bafa do Guajará,
c/ônibus, luz, asfalto e praia à
porta. Sá 20 prestações s/en-
Irada, desde NCz 257,00.
Promoção por tempo limitado.
T/Sérgio Mendonça Adv. Imó-
veis Lida. Av. Mag. Barata,
842. F/229-5046, 229-6385,
229-8167 C/232.

5009295

PRÉDIO COMERCIAL C/TE-
LEFONE—C/2 pavimenlos ro-
cém cosntruido c/450m2
vende-se s/para empresas clí-
nicas comércio etc. loc.à Dom
Romualdo de Seixas p/Domin-
gos Marreiros t/Vieira C/053
Bernal do Couto 659
f/2225801 2240517.

5009226

TRANSFERE-SE APTO —
No Ed.San Diego c/sacada,sa-
Ia estar o jantar, 2/4, cop a-
cozinha, s.banho,b. emprega-
da, garagem, fi-
nanc.3700VRFI.T/A.Wanden-
kolk 276 F/241-21 18
222-6952 C/1263

0076252

UMARIZAL COBERTURA
DUPLEX —Espetacular na
Boavenlura entre 14 o A.Cace-
Ia c/600m2,4 suítes grs. salão,
pise, 2 garagens etc. Enlrega
Dezembro/89. Financia-se
30%. 

'Aruan 
do Carmo tels:

241-4614/235-2858. C/119.'¦¦"* "? ¦':"' '' '0076201

UMARIZAL VENDE-SE —
Excelente terreno de esquina,
situado à Trav. 3 de Maio c/a
Boaventura da Silva, mede:
7,80x18 mts. ótimo local, ser-
vindo para qualquer ramo de
negócio. Inf: Cartório Ribamar
Santos Fono: 223-2414
C/237.

0076317

VENDE-SE BANGA-
LOW—No 14 de Março enlre
Ant.Barreto e D.Móia, c/saca-
da,garagem,sala p/2 amb.,sa-
Ia/jantar, 6/4,
arm.emb,3wc,jard/inver-
no,gradeado,copa/coz,dis-
p e n s a e
quinial.T/222-1066/241-370-
9.C/78

0076232

i\

VENDE-SE ÚLTIMAS UNI-
DADES—Centro médica Ca-
milo Salgado c/salas conjuga-
das,copa,b.social,otc c/sinal
NCz27.709,00 o resto finan-
ciado.T/A.Wandenkolk 276
F/241.2118222-6952 C/1263

0076237

BELÍSSIMO APT'— 1 p/an-
dar frente p/nascente pronto
p/morar acabamento de 1-apí-
sos t/em cerâmica St-° Antônio
portas e armários em t/depon-
dências inclusive empregada
magnos maciços lustres são 3
suíles sendo 1 master sala jan-
tar visilas 2 ambientes lavabo
etc. Marcar f/241-4129 Inda-
lócio Dias C/1388.

0076661

ED.ATALAIA—Vendo-so na
Visconde de Souza Franco esq
da Tiradenies apto c/740m2
de área total living para 6 am-
biênios c/var 4 suítes c/varan-
da ctoset estar 2 dep de em-
pregada e 2 vagas de gara-
gem Ética Nazaré 237
1/224-5211 C/001-J.

5009516

ED.DULCE MARQUES—Al-
to padrão transfere-se 9 de Ja-
neiro c/2 suíles sendo uma re-
versível living em 2 ambientes
estar/jantar coz dep gar arma-
rios em mogno poupança facili-
lado. f/224-5211 C/001-J.

5009520

ED.ESTORIL—Transfere-se
na Alcindo Cacela entre Do-
mingos Marreiros e Boaventu-
ra c/sala estar/jantar sala som
2 qtos banh copa/coz banh
emp área serviço garagem.
Ética Nazaró 237 f/224-5211
C/001-J.

5009510

PERCENTUAL VENDE ÓTI-
MO TERRENO — C/exclusi-
vidado na Jerônimo Pimentel,
med.9,00x75,00mls, sólido,
frente p/pista sevindo p/qual-
quer constr.ótima localização,
doc.ok somente NCz220mil
negociável. Percentual
Ltda.Tel.241-3730 R.Arislides
Lobo 223 C/l 75J

5009445

POUPANÇA QUITADA —
E financiamento + barato do
prédio o do mercado
poup/l 15.000 até dia
31/10/89 financ/4.500 VRF
entrega Dezembro 89. Edificio
Junoapt-°301 frente p/nascen-
te c/gar sala c/sacada 3/4 s/l
suíle -t banheiro sociol e em-
pregada fica Municipalidade
p/S.Carneiro e 1 passo Praça
Brasil.T/proprielário Soares
Carneiro 480 práx. S.Lemos
ou 1/241-4129. C/1388.

0076654

VENDE-SE PONTO CO-
MERCIAL —Decorado e mo-
biliado p/confec.infanto juvenil
localizado a Rua Boaventura
da Silva, 376- Galeria 6
loja-4. Tratar p/fone
2296302/229-1716.

1009504

CASAS PRE
FABRICADAS—Modeira-loi
selecionadas/pré
Imunizadas,alicerce/pi-
so/bh.social em alvenaria 4
pag.fixos entregamos pronta
p/morar. Inf/Tv.P. Eutíquio
417/A f/2227975.C/1562
construímos sua casa em alve-
naria e placas concreto 4
pag.lixos f/2233796.

5009739

DR.VIANNA GARANTIA
TOTAL —Vendo 2caia madel-
ra de lei terrono 360m2 2fren-
tes pintadas 2salas 4quartos
banheiro copa cozinha amplo
quintal Soares Carneiro c/14
Marco 60mil F/225-2203
C/1492

5009784

GALPÃO DE 2800M2
—Vende-se próx Av.Pedro Al-
vares Cabral todo em alvena-
ria (piso) reforçado est met es-
critorio desocupado enlrega
imediata mais detalhes pelo fo-
ne 223-7730 C/1612.

5009868

MAGNÍFICA RESIDÊNCIA
— Re c ó m
const.Tv. D.Rom.Coalho
fin.acabamento c/plict-
na armários em mogno
todos os quartos e copa.
Garagem sala p/2amb.
3/4(1tuite) banheiro
c/bllndox, dep.emprega-
da lavanderia etc. Tratar
c/Nowton fone 2412919
C/211 Ed.P.Rádio s/914

' 5009730

PRÉDIO COMERCIAL
—Vendo-se silo à Doca de
Sousa Franco de esquina da
Av.Senador Lemos 2O0m2 de
área construída
v/NCz350.000,00 mais dela-
lhei pelo f/223-7730 C/1612.

5009832

PROLAR TEM SALAS
P/MEDICOS — E Dentistas
com sala da recepção, sala de
exame, sala da atendimentos
dentistas podendo dividir em 2
gabinetes dentários, com ele-
vador, estacionamentos paia
clientes. Só 2 andares. Tratar
Trav. 3 de Maio 1619 fone
229-8233 C/J-60. liga |â.

5009977

PROLAR TRANSF APT'
—No Ed Colômbia (D.Ro-
mualdo Seixas px Domingos
Marreiros), c/1 quarto c/armá-
rio emb., sala estar em t/corri-

a
c/coz,c/arm.,ban.soe.c/box,
á.serv.,garagom t/equipado.
Tratar f/229-8233 Pr-103
C/J-60.

5009938

PROLAR TRANSF:ÚTIMO
AP — Frenle p/Doca S.Fran-
co, t/equípado,2 dormit.am-
p I o s , s I , e s -
tar.banh.soe.c.coz. á.serv.ser-
viçai arm.em magno, etc.ps.de
bancos,panif.hfper-lfder. Tra-
tarf:229-8233C/J-60Pr-211.

5009992

PROLAR VENDE COBER-
TURA DUPLEX —(alto luxo)
l?nível salão soe avarandado
t/em tábua corrida p/3
amb.,lavabo, copa cozinha
c/arm,. á.serv.,dep. comp
emp.2-°nfvel estar intimo, 4 suí-
tes c/arm.embutidos (sendo 1
master c/closel), boxes blin-
dex.amários e portas em mog-
no maciço, 2 garagens privat!
piscina, play ground,. s.feslas.
etc. M/dololhos f/229-8233
Pr-904 C/J-60

5010026

PROLAR VENDE —Poupan-
ça quitado Ed Florença (Sen.
Lemos c/Doca S.Franco) s/mais
despesas até a entrega do pré-
dio (Mar/90), 3/4 (1 suile) sa-
lão soc.c/varanda, b.soe,la-
vabo, copa-coz., á.serv,
dop.comp omp, 2 garagens
privai, playground, s.feslas,
otc. vista p/baia do Guajará.
Detalhes f/229-8233 Pr-336
C/J-60.

5009963

ROSANA SATO—Vende
250 mil casa térrea na Alcindo
Cacela próx João Balbi c/sala,
pátio,2 sis, 5/4,bh social, de
omp, quintal murado med
5,50x73 documentada ótimo
local.F/224-7825C-1454

5009919

TERRENO DE 5,70x70
—Vendo sito à rua Municipali-
dado,todo murado e c/oscritu-
ra pública c/v/NCz60.000,00
t/p/f/223-7730 C/1612.

5009855

URUBATAN D'OLIVEIRA
—Vende Apt-°no Ed Maison Ia
loiro c/salão 334 (1 suíte) e
dem. dep.á/lazer c/tudo
loc.nobre B.Ventura esq. Wan-
donkolk. Inf. A. Vasconcelos
488 f/241-3222 C/J42 aberto
sábado e domingo até 18 hs.

5009764

URUBATAN
D'OUVEIRA—Transfere-se
na Doca excelente apt-°
Ed.Eneida de Moraos,c/sala 2
qtos copacozinho área serv.
b.social garagem prest. boi-
xa.T/Assis vasc 488
f/2413222 C/J42

5009750

URUBATAN
D'OLIVEIRA—Transfere-so
excelente apt? Ed.Maiauatá
próx ao Cesep c/sala 1 dormi-
tório cozinha b.social e gara-
gom financ baixo p/cx Econô-
mica T/Assis Vasc 488
f/2413222 C/J42

5009773

CH AO E TETO — Vende casa
na Passagem St? Antônio c/2
qts,sala,coz banh//ioc.,toda
forrada,lajotada, etc.Vende
com ou sem telefono.Tratar na
Genlil 508 F/222-5044 C/161J

CNI ED REGENT—Park 2 e
3/4 R.Camelior S. 10.583,00
p.lixas 884,00 ult.unidades
pise g.privativa o p/visítas otc
plantão local obra atendamos
também aos domingos
241-3973/241-5830/241-04-
69 J-144.

5005219

CNI ED.ANDRÊ SEGOVIA
—P.fixai 859,00 laia var lav

1 suíte c/b.hldromassagom pis-
cina s.feslas ant.parabólica
poupança facilitada atende-
mos também aos domingos
24 1-3973 24 1-5830
241-0469 J-144.

5005173

CNI VENDE ED.ANTONIO
MARQUES —Apto 2/4 c/ia-
cadas também sacada frontal
na sala estar/jantar pise adulto
e infantil lavondoria industrial
etc atendemos também aos do-
mingos 241-3973/241-5830
J-144.

5005225

ED.MALAGA TRANSFERE-
SE —Apl? 9-° andar, 4 suítos
sala p/2 ambientes, lavabo,
s/jantar, varanda, copa-coz
dep empregada, lavanderia, 2
vagas geragom, play-ground,
piscina etc. t/223-9175
224-4604 av.Senador Lomos
242 creci 618

5008150

UMARIZAL —Aloncão pro-
prielários precisamos de casas
e aptos. Quitados ou não tanto
no Umarizal c/em Nazaré te-
mos clientes c/dinheiro em
mãos p/pagar faça contato po-
Io tel 223-7646. Creci 100.

5008657

VENDE-SE RESTAURANTE
PATO DE OURO — Todo
equipado Iratar pelo fone
241-9651 Sr.Francisco.

5008992

APTO USE SEU FGTS
—C/43.000,00 facilitada, vo-
cê compra seu apto de 3/4 sen-
do 1 suíte, dep.empregada
garg. salão de festa etc. Pague
o restante c/o seu FGTS ou
6.000,00 p/més fixo
228-0872. C/190.

0076696

AVALIAÇÃO GRATUITA —
Avalio seu imóvel sem qual-
quer despesa entregue a quem
conhoce são 19 anos no ramo e
tenho comprador para casas
aptos terrenos chácaras sítios
f/241-4129. Indalécio Dias.
Soares Carneiro 480 c/Sen.Le-
mos e Municipalidade.
C/1388.

0076646

COZINHEIRA

VAL-DE-CAES
VAL-DE-CANS —Transfiro
ótima casa Conj Catalina c/sa-
Ia 2/4 sociais cozinha banheiro
social quintal grande c/lavan-
deria c/prestação de 22,00
Obs: Conjunto totalmente as-
faltado. Inf. 223-7646 C/100

5008669

3 CASAS DO CONJTO
PROMOR AR—Vende-se
prestação 5,00 por 12.000,00
14.000,00 20.000,00 lajota-
da cercada forrada em gesso
perto parada de ônibus. Tra-
tar no fone 2221190 Creci
1759

5009207

MAREX E BELA VISTA—Te-
nho 3 lindas casas nestes con-
juntos quitadas o desocupadas
em excelente localização valor
150 mil.Aceito financiamento
carro Chaves Conj B.Vista Tv
Belém 176 ou 2334838
C/1468

0076325

TRANSFERE-SE UMA CA-
SA —No Conj. Providência 1
quarto cozinha banheiro quin-
tal todo murado. Tratar na D.
Romualdo se Soixas 1092 ou
lone 224-2407.

5009453

VASCONCELOS IMÓVEIS
— Vende mansão quiatda no
Conjunto Marex, 2 salas 3 sui-
les master dep.empregado
copa-cozinha sala de ba-
nho,jardim de inverno, gara-
gem 3 carros. Fone 226-0950
226-5579 C/1468

5009526

VENDE-SE CASA DE AL-
TOS — Contendo 3 suítes sala
copa-cozinha área de serviço
garagem. Tratar com Dr.Pi-
menlel 224-5344 Creci 1385

5009524

DIVERSOS

AV.ATLÂNTICA RIO
—Vende-se apartamento de
um andar inteiro 750.000 dó-
lares ou equivalente em cruza-
dos novos 2 por andar
400.000 dólares por unidade
ou equivalente a cruzados no-
vos. Informações 225-1855.

5009015

PRE-FABRICADA — Uma
casa pronta 2q, sala, cozinha,
wc, pátio em L, forro e piso em
madeira do lei. Tratar fone
222-4976 Benedilo das 19:00
às 21:00 hs. Segunda feira.

5009091

CASASPRÉ-
FABRICADAS—Madeira-lei
selecionadas/pré-
imunizadas,alicerce/pi-
so/bh.social em alvenaria 4

pag.fixos entregamos pronta
p/morar.Inf/Tv.P. Eutíquio
417/A f/2227975.C/1562
construímos sua casa em alve-
naria e placas concreto 4

pag.fixos f/2233796.
5009741

EMPREGOS:

BABA
BABÁ —Precisa-se de unia
que goste de criança e durma,
idade acima de 25 anos. T/Av
Nazaré 1223, ópio 806,
bloco-B, Ed. Feliz.

0076529
DONAS DE CASA TE-
MOS—Ao s/dispor serviçais
selecionadas c/referências
n/ramos de babás, lavadeiras,
cozinheiras, serventes s.gorais.
Atendimento imediato garanti-
do p/60 dias p/todo Brasil
222-1697.

5010318

PRECISO P/HOJE DE 2
MOÇAS — P/trabalhar p/01
casal 01 s.gerais 01 Babá pg
de 300 á 600 assino carteira
dou folga semanal vá 16 No-
vembro 692 entre Veiga Ca-
bral e Praça Amazonas docu-
mento 2221697

5010341

BABA —Precisa-se de umo

que durma no emprego, na fai-
xa de 30 a 40 anos, trazer re-
ferencías, paga-se salário mí-
nimo. Trotar na praça da Re-

publica a rua Osvaldo Cruz 73
ed. Portinari apt-° 1301.

5009061

EMPREGADA—Precisa-se
de uma pessoa para baba e
serviços gerais,traga referôn-
cias e durma no emprogo,Ída-
de acima de 28 anos,paga-so
muito bem.Tratar pelo fone
223-8667

5009047

PRECISA-SE SENHORA Üt
RESPONSABILIDADE —
Para cuidar de uma criança de
27 meses, as lardos de 14:30
oté 19:30 de segunda à sexta.
Referências exigidas:Pelo me-
nos 1-° grau completo. Fone
224-3468.

5009239

FREECARD-PRECISA-SE
—De uma Cozinheira a tratar
na Frutuoso Guimarães n"400
ou a Rua Olinto Meira nP120.

0076796

PRECISA-SE COZINHEIRA
—Quo cozinho bem dé refe-
roncias e faça serviços do lim-
poza ordenado NCz560,00
Iratar a Almirante Barroso ala-
moda Taliana 3629 casa 14
om fronte ao Hospital da Aero-
noulica entrada polo antigo
Restaurante Chalé.

0076537

COZINHEIRA FORNO
FOGÃO—Precisa-se de uma
que durma no emprego, lave e
passe.Trazer referências e do-
cumentos. Folga semanal,
paga-se salário. A tratar com
o Sr.Antonio, Tv.AngusIura,
3269/702-Marco

0076037

COZINHEIRA— Que durma
no emprego,não estude e dê
referências, paga-se 430,00
mais INPS folga quínzenal.Fo-
ne 229-7552

5008830

COZINHEIRA DE FORNO
E FOGÃO E LIMPEZA—
Que durma no emprego para
pequena família,traga docu-
mentos,salário 600,00.Tratar
polo lone 225-1723

5009040

EMPREGADA DOMÉSTI-
CA— Que trabalhe em forno e
fogão o que durma no empre-
go,salário 1.000,00 com ida-
de de 25 a 35 anos.Tratar à
Rua 14 de Março 135ó-Bairro
de Nazaré

5009053

PRECISA-SE DE UMA CO-
ZINHEIRA — E umo faxinei-
ra maior de 30 anos aue possa
viajar para Porto Velno. Sala-
rio NCz 600,00. Tratar com
D.Odete Av. 16 de Novembro
n-°528 apl-°204.

5009133

PRECISA-SE DE UMA EM-
PREGADA — Que entenda
do cozinha e que durma no em-
prego. Paga-se bem, ordena-
do a combinar. Tratar Conjun-
to Medice II Travessa Prainha
n-°94.

5009147

PRECISA-SE —De uma cozi-
nheira de forno o fogão e de
uma lavadeira. Tratar Jardim
Independência alameda Lúcia
Amaral 215.

5009067

PRECISA-SE —De uma em-
pregada que durma no
emprego,paga-se o salário
por favor só comparecer quem
tiver referências tratar fone
223-2853.

5009088

RESTAURANTE — Precisa-
se de aj. cozinha p/trabalhar
em horário comercial. Tratar
Trov. I^do Março, n-°311 das
8:00 às 1 1:00 h.

0076180

COZINHEIRA — Preciso de
uma que saiba cozinhar bem
p/4 pessoas salário 500,00
s/descontos mais vale transpor-
te. Folgo aos domingos.
T/Genlil Bittencourt 554 hora-
rio comercial; j

5010282

COZINHEIRA—Precisa-se
de uma que cozinhe bem e fa-
ça serviços de limpeza paga-se
o salário deve apresentar refe-
rências e documentos tratar na
Avenida Bráz de Aguiar Jar-
dim Ipiranga bloco-F apto-304

5010149

EMPREGADA DOMÉSTICA
—Precisa-se, que saiba cozi-
nhar, para trabalhar em Apt?
com casal sem filhos, paga-se o
piso salarial, mais gratifica-
ção, vale transporte, alimenta-
çâo, 13-°salário, férias e folga
aos domingos. Comparecer a
Rua Boaventura da Silva 1153
•Umarizal, munidos de docu-
mentos e referências pessoais.
Quem não preencher os roqui-
sitos acima, favor não se
apresentar.

5010189

LAVADEIRA

LAVADEIRA — Que lave o

passe muito bem, 2 vezes por
semana, na casa dos patrões.
NCz 15,00 a diária. Passa-

gem Apolinário Moreira, 41

(Tr. Antônio Baena, entro Al-
mirante Barroso o 1-° de
Dezembro).

0076568

EMPREGADA — Para limpo-
za de uma casa pequena de
um casal sem filhos durma no
emprego não estude dô rofe-
rências folga sábado e domin-
go à tratar na Veiga Cabral
entre 16 de Novembro e An-
gelo Custádio Vila Crispim ca-
sa 14. Paga-se bem.

5008706

SERVENTE
PRECISA-SE DE UMA EM-
PREGADA— Que não ostu-
de.Tratar no Conjunto Império
Amazônico Bloco 1 apt-°08 ou
09 fono 231-1481 salário à
combinar

5008572

SERVENTE — Para pequena
família, que durma no empre-

go, não estude o apresente re-
ferências. Tratar pelo telefone
225-2759.

0076733

SERVENTE — Precisa-se quo
durma no emprego, soja de
meia idade, dê referências.
Trolar à Av. Osvaldo Cruz n°
99 apl-°2001, dias úleis das 7
às 9 horas, sábados e domin-
gos dos 8 às 11 e das 16:30 às
17:00 hs.

0076570

SERVENTE— Para pequena
família,durma no emprego,
não estude e dè referèn-
cias.Tratar das 11:00 às
16:00hs e à noite Av.Nazaré
n-°1355 Apt-°401 c/14 de Mar-
co Ed.Metrópole,paga-se
300.00

0076782

npre-

lenfl
fone*,

EMPREGADA—Precisa-se
de uma para serviços gerais,
que durma no emprego e apro-
sente referencias, ordene
NCz550,00. Tralar na Tv.
Francisco, 350 edif. Ather
Gurden, apl-0 1301 fom
225-2590

0076845

PRECISA-SE DE AUXILIAR
DO LAR — Que durma no
emprego lenha documentos e
referências e que more nas
imediações da Cidade Novo
salário e folgas à combinar.
Tratar pelos
telefones:235-0389 e
223-7348

5010252

EMPREGADA DOMÉSTI-
CA— Precisa-se de uma para
serviços gorais,com referén-
cÍas,salárlo à combinar.Pari-
quis 1324 AptP 301 Ed.Dol
Rey

5009292

PRECISA-SE DE SERVENTE
— Que durma no emprego e
traga boas referências tratar
na IPde Dezembro 395 esqui-
na com Chaco.

5009075

ESCRITÓRIOS

AUXILIAR DE ESCRITO-
RIO — Precisa-se, exige-se:
experiência de banco, respon-
sábilidade, boa conduto, boa
aparência, excelente caligra-
fia, datilografia, que seja sol-
leiro, na faixa de 18 a 25
anos. Dá-se almoço e vale
transporte. Interessadas tratar
na Rua dos Mundurucus, 29
Estrada Nova.

5008863

AUXILIAR DE DEPARTA-
MENTO PESSOAL — Em-
presa de Engenharia precisa
com experiência comprovada.
Apresentar-se nesta 2-foÍro
Avenida Pedro Miranda 1618
Vila Alice casa 67 ou fone
244-0933.

5010192

EMPREGO URGENTE
—Empresa Inagurando 3 Fi-
liais nesta cidade, necessita ur-
gente de morças e rapazes
p/exercerem várias funções em
seus escritórios mesmo com ou
s/experiência anlerior.Compa-
recer n/2-°,3-°,4°pela manhflo à
P.Barão de Guajorá,43, 2-°an-
dar.

0076840

AUXILIAR DE ESCRITO-
RIO — Precisa-se de uma que
saiba bater à máquina. Tralar
à Av. 16 de Novembro-Largo
do Redondo, n-n 41. Cidade
Velha.

0076489

AUXILIAR DE ESCRITO-
RIO — Precisa-se que tenha
experiência comprovada em
carteira tratar Travessa Banja-
min Constant 426 entre 28 de
Setembro e Manoel Barata.

5009258

DATILOGRAFA — Empresa
de Construção Civil precisa de
uma para contratação imedia-
ta tratar Avenida Generalíssi-
mo Deodoro 962 térreo apar-
tir das 17:00horas au pelo fo-
ne 222-2700.

5009476

ESCRITÓRIO—Precisa-se de
6 moças e 5 rapazes + do 18
anos 1° grau completo c/ou
s/experiência p/trabalharem
em escritórios. Salário NCz
000,00. Os interessados deve-
rão comparecer c/documentos
á Pe. Eutíquio 307,2-° andar
s/201,2-° leira à partir de
BiOOh.

0076613

COMERCIO

OBAI —Se você está desem-
pregado e deseja ganhar esta
semana mais de 100 cruzados
por dia. Procure-nos sá maior
de 18 anos, com documentos
ambos os sexos. Av. Pres. Var-
gas n*290, prorure-nos ainda
hoje, 9 às lóhs, Ricardo.

0076850

DEMAIS
PROFISSIONAIS

DEPOSITO DE CERÂMICA
— Estamos trabalhando com
novo catálogo de cerâmica
com preço de fábrica de fácil
vendagem com novos lança-
mentos para você ganhar mui-
to dinheiro, venha logo pegar
o seu. Aceitamos revendedo-
ras e promotoras. Temos cala-
logos de bijouterias, cosméli-
cos, produtos naturais, damos
até 50% de comissão. T/Coste-
lo Branco 700, entre G. José
Malcher e M. Baraia. S Rrós.

0076025

MECÂNICO DE REFRIGE-
RAÇÀO — Precisa-se expe-
riência mínima 2 anos instala-
ção, manutenção centrais Solf -
Contained. Tratar Senger Eng-°
e Com. Ltda. Praça Maga-
lhões, 210 ( Reduto ) fones
241-4834 e 222-1562.

5008615

MOÇA TELEVENDEDORA
—Com alguma expeiência no
ramo do comércio, desemba-
raço e ambiciosa. Oferecemos
salário mais comissão. Tratar
Rua dos Mundurucus 1427,
Vânia, em frenle ao Ideal.

5008629

PRECISA-SE DE UM MECA-
NICO — Com 3 aro* de expo-
riência os interessados deve-
rão comparecer à Rua João
Balby número 1239.

5007731

PRECISA-SE URGENTE DE
DUAS COSTUREIRAS—
Que saibam costurar e cortar
Lycra e Tecido tratar na Rua
Diogo Móia 787 telefone
224-Ò.676 (alar com D.Concei-
ção horário comercial.

5008400

VENDEDOR EXTERNO
AUTÔNOMO —Cadastrado
no COREPA experiência de 3
anos com clientes já formados
em Firmas e Órgãos públicos.
Idade mínima 25 anos. Tralar
Rua dos Mundurucus 1427,
Vânia, em fronte ao Ideal.

5008627

A INFO-ART — Ampliando
seu quadro de funcionárÍos,es-
tá admitindo vendedores(as)
com alguma experiêncía,dinâ-
mÍca,desembaraço e ambição
profissional,oforoce excelente
ambiento,ótimo mercado de
trabalho e salário mais co-
missões acima do merca-
do.Tr.Rui Barbosa, 819 Fones
222-6502 e 222-4526 C/1325

0075852

ATENÇÃO VENDEDO-
RAS— A Distribuidora de
Louças São Sebastião avisa
que já está aberta a filial da
Pedreira Av.Marquôs de Her-
vai 2149 fone 228-0218 Ma-
triz Av.José Bonifácio 2931
Guamá fone 229-4324

5008696

RELAÇÕES PÚBLICA —
Precisa-se seis senhoritas bem
comunicativas e responsáveis.
Trago seus documentos Rua 1-°
de Março n?305 valo para ra-
pazes também.

0076598

VENDEDORES (AS) — Esto-
mos precisando de Vendado-
res (as) externos para ampliar
nosso quadro de vendas ga-
nho acima de NCz 4.000,00
mensais. Maiores informações
na Rua 28 de Setembro 67 en-
tre t-° Março e Pe Prudêncio
horário comercial.

0076611

CASEIRO PRECISA-SE —
Que tenha experiência om car-
teira e seja casado para morar
em um sítio am Marituba. Tra-
tar na 15 de Novembro 226
13°andar conjunto 1309.

5009163

COMPRADOR —Que saiba
dirigir, precisa-so que tenha
experiência comprovada em
carteira. Tratar na trav. Bonja-
min Constant 426 entre 28 de
Setembro e Manoel Barala.

5009041

CONSTRUTORA BANDEI-
RANTE LTDA—Precisa con-
tratar um Eletricista e um Enca-
nador, com experiência mini-
ma 3 anos comprovada em
carteira. Os interessados deve-
rão comparecer munidos do to-
dos os documentos à Av. Sena-
dor Lemos 175.

5009180

COSTUREIRA —Precisa-se
com prática em máq overlock o
máquinas industriais,com ex-
periência comprovada em ou-
trás malharias.trator pelo fone
241-5440,Rua dos Munduru-
cus n-°1565 entro Pe.Eutiquio e
Apinagés.

5009083

GANHE NCzS.370,00
MENSAIS —Sem sair do sua
casa. Trabalho simples e fácil,
não precisa exponência. For-
necemos todo o material. Não
se tralar da Vendas. Escrevei
para M.A.Barbosa. Av More-
chai Rondon, 762-Setor Fama-
Goiania-Gáias CEP-74000.

5009177

LABORATÓRIO CO-
LORfPRETO X BRANCO —
Precisa-se de Operador fa)
com ou se experiência. Orde-
nado a combinar fone
226-5806.

5009306

LABORATORISTAtCOLOR
— Com experiência em proces-
so C:4 1 e EP:II sexo masculino
ou feminino. Precisam?* urgen--
te contato pelo fone
226-5806.

5009304

MARCENEIRO —Precisa-se

quo tenha experiência, com-
provada em carteira. Tratar
trav. Benjamin Constant 426
entre 28 de Setembro o Ma-
noel Barala

5009039

MESTRE DE OBRA
—Precisa-se que tenha expe-
riência comprovada em cartei-
ra. Tralar na trav. Benjamin
Constant 426 entre 28 de Se-
tembro e Manoel Barata.

5009038

OFERTA DE TRABALHO —
Inicie seu próprio negócio com
apenas 200 cruzados. Visite
J.R Atacadista de prata, mar-
casslta, folheado, motita, zin-
cone, com mais do 900 modê-
los e com toda orientação que
precizar para tornar-se um re-
vendedor(a) de sucesso fazen-
do seu dinheiro crescer.Rua
Santo Antônio 146 ao lado da
Caixa Econômica.

0076513

PIZZAIOLO — Precisa-se
com prática na Dr.Moraes 581
entre Conselheiro e
Munducurus.

5009072

PRECISA-SE DE 3 VENDE-
DORES — Com experiência,
produto de fácil aceitação no
mercado. Tratar pelo fone
226-4256. '

5009159

PRECISA-SE DE UM MO-
TORISTA— Com experiência
comprovada em carteira de 3
anos em diante,com faixa de
idade de 25 à 35 anos, salário
à combinar.Tratar à Loja A
Protetora dos Pobres à Tv. 7
de Setembro 135.

5009057

PRECISA-SE DE UMA COS-
TUREIRA PROFISSIONAL

Tratar fone 226-1626.
Qualquer hora.

5009212

PRECISA-SE DE UMA CA-
BELEIREIRA — Com expe-
riência. Contato 231-2957 fa-
lar com Inéia.

5009216

PRECISA-SE SERRADOR E
PLAINADOR — Competên-
tes e de bôa conduta Iratar na
Macor Madeiras Av. Bernardo
Sayão, 32 - Bairro do Arsenal
de Marinha junto ao Bampará
-fone 241-3263.

0076496

PRECISA-SE —De moças
com experiência de no mínimo
1 ano, que lenha habilidade
datilografia, tenha boa apa-
rência, para trabalhar como
auxiliar de escritório. Tratar na
Frigoplan Frigorífico Planalto
a av. Magalhães Barata ala-
meda Paulo Maranhão n-°43.
Fone 225-4283.

5009052

PRECISA-SE— De 20 pedrei-
ros para acabamonto,5 car-
pinleiros de forma e 12 serven-
tes,fornecemos refeições e
valo-transporlo.Procurar
Sr.Flávio á Tv.Itororó 628 on-
tro Marquês o Pedro Miranda

5009321

PRECISA-SE— De marcenei-
ro,carptntoiro do bancado e
torneiro que entenda de ma-
deira.Na Rua da Marinha
n-°l 11 Marambaia ou pelo fo-
ne 231-5513

5009423

TÉCNICO EM ELETROTÉC-
NICA —Precisa-se com expe-
riência em orçamentos o insta-
lações elétricas prediais o in-
dustriais. Tratar Walt Enge-
nharia avenida Conselheiro
Furtado 1304 das 1700 às
1900 haras

5009208

TRABALHO DE ESCRITO-
RIO — Empresa admite para
inicio imediato moças o rapa-
zes maiores de 18 anos e 1-°
grau completo paro exercerem
funções em nossos departa-
mentos. Não exigimos expo-
riência damos completa assi-
tência faixa salarial de NCz
600,00. Os interessados deve-
rão comparecer com documen-
tos à rua Manoel Barata 718
s/1208 12-° andar. Nesta 2-°
feira das 8:00 as 9:30 e das
13:00 as 14:30 vagas limita-
das. Obs: Atondimonto somon-
te nesta 2° feira, há possibili-
dade para meio período.

0076459

TRANSPORTE BERTOLINE
Precisa-se do 2 Vigias com

l-°grau experiência em porta-
ria na Passagom Santa Maria
n-°8 0 BR-316 Km-2.
Ananindeua.

5009261
VENDEDORES ESTAMOS
SELECINANDO —30 vende-
dores com ou sem experiência,
2?grau ambiciosos que tenham
boa aparência e sejam versa-
til. Oferecemos: Melhor comis-
sâo do mercado, treinamento,
prêmios mensais e semanais,
excelente ambiente de traba-
lho. Interessados deverão
dirigir-se a Rua Ô de Almeida
491 Loja 10 c/documentos.
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100 REVENDEDORAS—
Comlssõo aló 60% + valo-
transporte +
Brindo.Aprosentem-se a Distri-
buidora Marcai Rua Tiraden-
(01,547 E/quíntino o Rui Bar-
boosa das 14 às 20h de 2-°a 6?
foira. Catálogos: ouro,pra-
ta, rou pas, perfumes etc.

5010153

A EMPRESA INVEST
D'OR—Esla recrutando pes-
soas de boa aparando para
trabalharem com produto no-
bre{ouro)excelente salário.
Comparecer seg. feira 8:30 h
na R/Si-0 Antônio 432 Ed. An-
tonio Volho s/505

0076934

BELÉM PESCA S/A— Admi-
te operador de compressor de
gás HamonÍa,com experiência
om parte olóirica.Tratar com
Sr.Mariano à Rodovia .Arthur
Bernardes Km-14, horário
comorcial

5010205

EMBEC EMPREGA —Vagas
sem nenhuma ExperiÔncio: Re-
copcionista Balconista Ajudan-
te de Produção Guarda de Se-
gurança Gerenle(nfvel supe-
rior) Técnico em Segurança do
Trabalho Auxiliar de Limpeza
Epim íioy Auxiliar de Escritório
Datilografa Operário Vondo-
dor(a) Estagiário de Comuni-
cação. Vogas com experiên-
cia: Garçonete Operadora de
Tolex Operadora de Caixa
Técnico em Edificações Anolis-
ta Contábil Recepcionista Kar-
dexista Moloqueiro Motorista
'C Secretária Garçon Assis-
tonto Comorcial Esloquísta As-
sistonte Administrativo Moto-
risla 'D' Servente de obras Te-
lefonísta Digilador Engenheiro
Mecânico Auxiliar do Escrita-
rio Enfermeiro do Trabalho
Eletricista de alta tensão Elétri-
cista de baixa tensão Eletricis-
ta Industrial Programador de
Computador Porteiro Auxiliar
de Departamento Pessoal Me-
cãnico Gorai Técnico em Moca-
nica Ferreiro/Armador Guin-
cheiro Lunternoiro Guarda de
Segurança Encarregado de
Obras Especialista em pratos
frios Supervisor de Confeitaria
Soldador Técnico em Manuton-
ção Técnico em Segurança do
Trabalho Mecânico de Máqui-
nas Posadas Vigilante Pedreiro
de Acabamento Vondedor.
Rua Manoel Barala, 933 1-°
andar. Não fechamos
p/almoço.

0076860

EMlLIA CABELEIREIROS
— Precisa-so do escovista pro-
fissional. Comparecer segunda
foira. Rua Tiradentes 2 14. fone
222-4722.

5010101

EMPRESA EM FASE DE
EXPANSÃO —Com Fl-"liais em Paraná, São
Paulo, Recife e Golã-
nia. Necesseclta para
admissão Imediata o
seguinte profissio-
nal. ASSISTENTE
CONTÁBIL. Requesi-
tos: Capacidade de
organização, expe-
riência de 2 anos na
função, ambienta
com sistema automó-
tizado, digitação •
cálculos. Oferece-
mos: Bom ambiente
de trabalho, salário
compatível com o
profissional, auto-
matlzação, seguro
de vida em grupo,
alimentação subsi-
diada, vale transpor-
te, e demais benefi-
cios de empresa de
médio porte. Os inte-
ressado. deverão
comparecer a BR-316
Km 4 salas 01 e 02
anexo ao Posto Bitar
no horário comercial.
Fone 235-2970 ou
235-3202.

5010387

NCz 2.600,00 MEN-
SAL/INICIAL —Incorpora-

ção de âmbito internado-
nal(BrasÜ/UruguaÍ/Argenti-
na/Paraguai) em plena fase de
expansão na América Latina
recruta jovens de ambos os se-
xos,de 18 a 28 anos,nível uni-
vorsilário,ólimo apresentação
pessoal, eloqüência verbal sa-
tisfa tória, bom nível sócio-
cultural,disponibilidade ime-
diata para iniciar a atividade e
horário comercial disponível.
Cargo pretendido ó de Re-
lações Humanas e com espe-
cialidade em Assistência Cultu-
ral no Deparetamenlo de Pos-
quisa e Avaliação Informati-
va.Nossa Empresa ofere-
ce:Crescimento à cargos exe-
cutivos em pequeno prazo de
tempo (até 6 meses), ótimo am-
biente de trabalho,treÍnamento
e curso de Relações Humanas
com ospocialização om Assis-
tência Cultural,possibilidade
futura de transferências à ou-
iras capitais e/ou pafse e efeti-
vação em carteira com todos
direitos trabalhistas após o
curso téorico/prático supracita-
do.Os interesados devem com-
parecer somente nesta
segunda-feira (dia 06/11/89)
para preenchimento de solici-
tação de vagas e pré-seleção
para o treínamenro à
Tra v.Quintino Bocaiú-
va, 1971 (entro Conselheiro e
Gentil).Somente serão atendi-
dos os candidatos que preen-
c. ha m os reqisitos na
totalidade.

0076878

OBAI —Se você está desem-
pregado o deseja ganhar esta
semana mais do 100 cruzados
por dia. Procuro-nos só maior
do 18 anos, com documentos
ambos os sexos. Av. Pres. Var-
gas n __90, prorure-nos ainda
hoje, 9 às 16hs, Ricardo.

0076848

PRECISA-SE DE UMA COS-
TUREIRA—Pra bolsa cinlo e
carteira de preferência da Ci-
dade Nova.Apresentar-se so-
gunda na estrada da Providên-
cia n° 65 Cidade Nova 8
práx.a Estância Nessa Senho-
ra da Conceição

5010339

ACADEMIA NOVA FOR-
MA — Esta precisando de
professor de aeróbica. Tratar
2229692.

..0093nS

ACOMPANHANTE — Alan-
dente para senhora idosa ínva-
lida morando no emprego, fa-
za alguns serviços caseiros.
Pede-se documentos e roferên-
cias. Tralar 2?feira om diante.
Fone 226-1630 de tarde.

0076635

ATENÇÃO REVENDEDO-
RAS E PROMOTORAS —
Da Capital o Interior no Supor-
mercado da Cerâmica você
compra cerâmicas, parcela-
nas, alumínio., utilidades do-
mestiças, brinquedos bijoule-
rias, comésticos e produtos na-
turais. Tudo a preço do fábri-
cas. Visito-nos o comprove.
Oferocemos as melhores con-
diçôos para você trabalhar.
Veja. Enlrega da Mercadoria
em sua casa, prazo para pa-
gamento, o melhor dosconlo
para pagamento à vista, e o
melhor atendimonlo. Venha
crescor conosco. Temos catálo-
gos Hermes, Ml, Urka, Paloma
e Fabíola. Distribuidora Ra-
faella a sua melhor opção em
catálogos. Travessa Pirajá 233
Pedreira ontre Avenida Pedro
Ptranda o Marquês.
Fone:226-5271.

5009511

ELETROTÉCNICO —Precisa-
so de eletrotécnico formado
com experiência
comprovada. Apresentar-se à
Rua Ô de Almeida 562 muni-
dos de documentação necessá-
ria,procurar 2° ou 3-°
foira,Eng.Baiama.

0076543

EMPREENDIMENTOS
APIS LTDA —Seleciona mo-
ças o rapazes p/trabalhar
c/vendas de voículos e eletros.
Salário + comissão o vale
transporte treino no local pré-
requisitos:ambição, ontusías-
mo o desembaraço. Av Alcin-
do Cacela, 3289. Allos,
osq.c/Umariz Condor.

0076714

EMPREGADOS
P/RIO—Casal sondo a mulher
cozinheira e o homem sorven-
te,para pequena família.
Paga-se bem.Exige-se reforên-
cios. Tratar Campos Salos
n-t>3, 8-"andar das 08 às 10 e
dos 14:30 às 17 horas.

0076575

EMPRESA DE TURISMO
—Seleciona moças e rapazei
p/trabalhar como agente de tu-
rismo (reino no local ganhos
acima do 800,00. R.15 du No-
vembro Ed.Chamior, sala 413
Cenlro.Sr.Roberto.

0076715

EMPRESA LIDER — Absolu-
ta no mercado.ostá recrutando
para admissão imediata os se-
guintes
proflssionalsi-Supervisor de
vendas,mocânlco de veícu-
losjanternoiro pintar,assisten-
te administ.,auxiliar cobran*
ça,auxiliar portaria,cobra*
dar,ajudanle mocânico.Os in*
toressados devorão compare*
cer para entrevista a partir de
06.11.89 no horário comercial
no seguinte onderoço:BR-31ó
Km-07 Recapagem Lidar LTDA
- Filial.

5009706

FERREIRO(FORJA)—Micom
está precisando p/admissão
imediata. Exigimos exporinên-
cia minima do um ano na fun-
ção. Aprosontar-so munido do
documentação no final da LI-
nha do ânibuis Nova
Marambaia/Bonguy

5009522

GRADIEIRO —Micom eslà
precisando p/admissão imo-
diata. Exigimos experíêcia mi-
nima do um ano na função.
Aprosontar-so munido do do-
cumontação no final da linha
do ônibus. Nova
Maromba ia/Bon guy.

007673E

GRADIEIRO—Micom esti
precisando p/admissão imo
diata. Exigimos exporinêncíi
minima do um ano na função
Apresentar-se munido do do-
cumontação no final da Linha
do ânibuis Nova
Marambaia/Benguy

5009705

MANICURE PRECISA-SE
DE 2 —Com exporiência Trav
do Chaco 2151 ontro Almíran-
to Barroso e l-°de Dezembro.
Tratar com Graça.

0076776

PRECISA-SE DE MOTORIS-
TA COM HABILITAÇÃO —
Travessa Mercedes 158.

0076788

PRECISA-SE— De coslurei-
ras,com experiência de máqui-
nos industriais.Tratar na
Tv.Antônio Baena 192

5009444

VENDEDORES (AS)
—J.M.Representações selecio-
na profissionais com garra am-
bicão e dedicação. Marcar en-
trovista neste domingo e 2-1fol-
ra pelo fone 222-3919, Sr. Jo-
sé Manuel ou Vicente.

5010213

APROV

SBIÍIÇÜS
PIOFISSIOIAIS.

EDUCAÇÃO
E CURSOS

APRENDA A FAZER PRA-
TOS FINOS — E deliciosas
sobremesas informações fone
223-0537.

0076769

CURSO DE AUX DE EN-
FERMAGEM —Certificado
válido em todo país inscrições
abertas até o dia 10/11/89
Av.Con Furtado 2123 galeria
do Conj Sanla Maria de Belém
salaC-l9aC/-21.

5009449

APRENDA VIOLÃO EM 16
AULAS — Professor Bastos,
moderno/quadrado,jovem ou
velha, guarda/Trav.3 de Maio
1093, entre Gov.José Malcher
o Magalhães Barata, Fone
223-1549

0076855

CURSO DE CORTE E CUS-
TURA —Aprenda a cortar,
montar o custurar suas roupa o
curso dá prática em tecido. Ins-
crição aberta. Na Capela do
Lourdes. AviGavornador Josó
Malcher 1169 ao lado do Coa-
rense Vestibular. Vagas limita-
das início das aulas 06/11/89
horário tarde o noite.

0076983

CURSOS DE NATAL —Cul!-
nária arranjos secos naturais e
osquelelo foliar congelamento,
vagas limitadas. Quintino 760
c/Aristides Lobo, fone
241-4260.

5010217

DATILOGRAFIA EM 1
MÊS—A opção é Cid om Maq
manual elét eletrônica met prat
mod em salas c/ar cond.som
amb tel pub xerox foto
lanch.lnf Av.Nazaré 441
T/223-8519 Cid.lnforma nun-
ca é tarde p/estudar

0076903

ELETRÔNICA PARA MA-
NUTENÇAO —Curso inédito
visando a sua valorização pro-
fissional, abrangendo: compo-
nentes eletrônicos, análise de
circuitos, rádio, tv, eletrônica
digital e microprocessadores.
Informações: Garden School,
Av Nazaré 441, 223-8519 de
18:30 às 21:00 hs.

0076859

EXPORTAÇÃO — O
melhor e mais com-

Íileto. 
Veja como é

ácll exportar. O co-
nhocimon.o, a infor-
macão e a prática
que vocô precisa. Ini-
cios inscrições: dia
06.11.89. Av. Naza-
ré, 482 tele
2299678.

5010286

FORÇAS ARMADAS —Cur.
so específico de física e mate-
mático. Prepare-se com ante-
cedêncía. Para Escola de Sar-
gento (Aeronáutica e Exórci-
to), EPCAR. Telefone
222-9155 das 8:00 às 12:00.

5010196

INGLÊS PARA VESTIBU-
LAR —Turmas de reforço pa-
ra você que vai fozer Inglês no
Vestibular. Professores com
grande experiência no 2-°
grau. Tratar polo fone
229-8884 pela parte da ma-
nhõ. Inicio 13/11/89

0076954

SECRETARIADO E RECEP-
ÇÂO — Aux. escritório e con-
tabilidade; e administração de
pessoal: 3 ótimos cursos para
emprego. NCz 80. Novas tur-
nias, 2-c6. OPEC, Av. Nazaré,
482.

5010306

LECIONA-SE — Todas as
matérias da aifabetizpção a 0-°
série com acompanhamento ou
reforço de matórias.Tratar Fo-
ne 226-3685 oú"A;í. Dr.f (Si-'
tas,2674 entre Alme.Barroso o
25 de Sotembro

5009846

LECIONA-SE MATEMATI-
CA —Reforço logrou acam-

panhamento individual aulas
adomicilio informações Sr.
Pantoja Rua do Arsenal Vila
Cabralzinho 62 Cidade Velha
ou c/Dalva fone 231-3885.

5007910
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SUA COPIADORA
USADA VALE

jlO.000,Na High Tech
a sua copiadora

de qualquer marca
vale NCzS 10.000,00 na compra de uma

moderníssima copiadora Nashua.

APRENDA A CORTAR CA-
BELO — Com a devida técni-
ca e fazer lindas trancas e ma-
quilogem para cada tipo de
rosto e ocasião Passagem 12
de Novembro 56 em frente ao
Pronto Socorro Municipal ho-
ràrio 8:00 às 9:30 dos 15:00
às 17:00 das 19:00 às 21:00
terças quartas o quintas. Fone
225-3621 e 222-3668.

5009051

CURSO DE COMUNICA-
ÇAO E EXPRESSÃO — C/au-
Ias de Gramática Literatura e
Redação matrículas na Secre-
lária da Igreja dos Capuchi-
nhos no horário das 8 às 1 lh
informações pelo f/229-7963
inicio 13/11/89.

5009118

CURSO DE DESENHO E
PINTURA — A Galeria Don
Pablo tem aberta vagas p/os
referidos cursos p/maiores do 7
anos. Melhores informações à
Av. Magalhães Barata, 842.
F/229-5046.

5009338

CURSO DE MAQUIAGEM
— Tratar pelo telefone
222-8456 inicio dia 6/11.

5009137

CURSO PRATICO—Apren-
da a fazer belíssimos convites
em papel vogotal,p/todos os li-
pos de comemorações(profis-
sionalizante») inicio do curso
de 6 à 10/11/89 e de 13/à
17/11/89.T/c/ Cláudia
f/224-6670

5009385

LECIONA-SE VIOLÃO —
Para evangélicos em geral,
curso apostilado.Informações
com o professor Paulo Mufar-
roj pelo tel.241 -3976 ou na Tv.
3 de Maio n-°625 entre Domin-
gos Marreiros o Boaventura.

0076303

MATEMÁTICA— Reforço
para 1-°grau(5-aà 8-asórie).Fo-
ne 233-4173 Paulo ou
Adriana

5009229

MODEL SENTRO DE
ATUALIZAÇÃO PROFIS-
SIONAL — Anuncia seus cur-
sos:Curso de Cabelereiro Cur-
so do Maquilagem Profissional
e Curso de Apofoiçoamento
Profissional maiores infor-
moções telofone 241-5960.

5009302

MEDICINA
E SAÚDE

COLÁGENO EM PO- Ema-
greça e modele o seu corpo
sem sair de casa tomando o
verdadeiro"Colágeno em Pó
Natural".Vendas e orien-
tações tels.223-04 1 4 ou
224-7661 Rua Ó de Almeida
490 sala 404 Ed.Rotary.

0076743

LIMPEZA DE PELE A DO-
MICILIO — Para ambos os
sexos. Método Dr. N.G.Payot
Recados - 223-9006, falar
com Silvana.

5009343

INIi.slh.tuiDRevendedor Autorizado
Mundurucus, 1286 • Fone: 241-5241.

p| CATERPILLAR

sfSs^Sii Loja e Depósito 1
••••-¦__£____•• ^v. Pedro Miranda "
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TRATAMENTO ESTÉTICO
FACIAL — E corpo fique ele-
gante com o melhor tratamento
o atendimento estético-
bandagem forno trat.p/man-
chás cravos acne rejuvenoce-
dor o omagrecimonto.Tratar
Tv.Antônio Baena VI.Abraão
Alhias n-°IO Marcò.Tralar c/El-
na nossa cônsul)t% grátis dopi-
lação rqWn^Í/frl_.'Fo'n1çj
>-A_VC_rt- ' M"1226-6202

5010340

VENDE-SE UMA MESA —
Para exame clínico. Tratar pe-
Io fone 223-6845.

5010136

ASSESSORIA
JURÍDICA

DIREITO DE FAMÍLIA—In-
ventários, separações amiga-
vois ou judiciais. Divórcios etc
abrangendo proposituras de
ações, defesas e recursos. Tra-
tar Escritório Haroldo Fernan-
dos Advocacia & lmóveÍs:Rua
28 de Setembro 269 sala-
conj.207 tel:223-6272
C/J006.

5009769

ESC.ALUIZIO GOU-
VEIA—Especializado em
ações do divórcio separações
alimentos e exonerações alva-
rás execuções mandados do
segurança inventários e parti-
lhas.Edf.Infante de Sagres
s/1802 f/2233466-2246399.

0076679

ESC.ALUIZIO GOUVEIA
— Consultoria e Assessoria
Imobíliária-Advocacia. Con-
tratos de locação compra e
venda ações de despejo con-
signações e revisionais do alu-
guel. Ed. Infante do Sagres
s/1802 f/2233466-2246399.

0076680

SERVIÇOS
DIVERSOS

CÂMARA FRIGORÍFICA
CENTRAL — De qualquer
marco, instalamos e damos
manuntenção, com garantia
técnico capacitado o treinado
na fábrica Dalifrin refrigera-
ção 2313823 anote este nume-
ro na sua agenda.

0076503

ASSISTÊNCIA TÍC EM TV E
SOM — Sharp o Philips. Aten-
demos a domicílio nfio cobra-
mos visita usamos pecas origi-
nais atendemos sábado dom •
feriado fone 243-0241.

5010224

DETETIVE PARTICU-
LAR— Especializado
exclusivamente em
dossiôis/flag ran.es
de infldelldade con-
jugal.lO anos de ex-
periência.Fone
222-71 23 ató às 22h.

5010257

MECÂNICO ESPECIALIZA-
DO—Em Motores Diesel,Hi-
dráulico,Caporpilar Com-
mins, Mercedes
Bonz,Scania, Detroit-
Deulz.MWM.Perkins.Ya-
man,Máq.pesada etc.Sorviços
c/garantia, Cj. Jardim Europa
Q-17-/113 Coqueiro

0076202

NAO FIQUE SEM TELEFO-
NE—Por falia de instalação
interna.Fazemos com rapidez
e segure riça dentro do pa-
drão, trabalhamos com qua-
dro instalação elétrica Dalifrin
2313623 anote este número
na sua agenda

0076506

CONSERTO LIMPEZA—Ar
condicionado geladeira, bebe-
douro câmara frigorífica prós-
dócimo executamos serviço no
local por Técnico capacitado
damos garantia Dalifrin
2313823 anote este n-°na sua
agenda

0075051

TENDA ESPIRITA — Mãe
Dolamare baiana média viden-
te aos 7 anos de idade ela re-
solverá seus problemas sejam
eles quais forem através das
forças espirituais não confunda
Mãe Delamaro com mestífica-
doras. Atende diariamente em
sua residência das 8 às 21 Ma-
noel Barata 1284 ontre Pieda-
de e Benjamim Fone 222-2483

5007736

CORTO CABELO A DOMI-
CILIO— Cortes modernos com
muita eficiência liguo
223-1239 Ltzete o marque a
sua hora

5010235

CURSO CULINÁRIA—la-
gosta Havaiana. Não perca a
chance de aprendor osso prato
no estilo Honulu acompanhado
c/Abacaxis decorados/frutas
típicas usadas n/festas havaia-
nos. Faça reserva f/222-4276
ou J Pimentel 370 aula/aposti-
Ia dia 7/11 às 15 hs. P/30,00.

5010219

ARQUIMEDES PROJETOS
LTDA— Executamos projetos
arquitetônicos,elétricos, hi-
dráulÍcos,eslruturas metálicas
mecânicosjevontamenlos ley-
out as-buidt e sorviços de cons-
trução,roformas,pinturas em
geral.Tratar pelo fone
224-8698 ou 231-4587 Paulo

5009460

CONSERTO LIMPEZA AR
CONDICIONADO — Gela-
deira bebedouro, pe qualquer
marca executamos no local.
Damos garantia Dalifrin refri-
goração 2313823 anote este
número na sua agenda o não
preocupe-se amanhã

0076522

DETETIVE PARTICULAR
—Equipe com peritos em des-
falque adultério e lovantamon-
tos em geral, total sigilo o se-
guranço. Tratar com J.R. Tra-
lar pelo fone 226-8026
224-2022 Bip 5 AB.

5009703

UTILIDADES
PARA

OLAB:

DECORAÇÃO
ôürr.T 3__ü F/PESSOA
— Peru bacalhau strogonoff li-
cor ref.o salgadinhos mais de-
coração realize s/aniv./casa-
menlo c/íxilo. Fone 229-9872
Iralar Tv.14 de Abril 1186
ap.211 som acréssimo até
Dezembro

5008161

PAPEL DE PAREDE— Pro-
moção especial p/Natal. Na-
cional e importado lavável o
emborrachodo, painel foto-
gráfico e car polo de 3 o òinm
em todas os cores para pronta
entrega, colocação e orçamen-
to grátis. Papirus Decorações

1 -° d e Dezembro
1380.F/226-1251

5007570

SERVIÇOS
PARA 0 LAR

TV CONSERTAMOS A DO-
MIClLIO—A corei e p/b San-
yo Sharp National Somp Tos-
Iliba Philips Philco-Mllaclil MU-
subishi Talefunkon e soros
f/2351449 oss t«c c/goronlla
atendemos de Imediato e não
cobramos visita

5010345
COMPRA-SE MAQUINAS
DE COSTURA —Usadas,
Slnger/olqin/Vigorell! domosti-
cas « Industrial. Fone
223-9209/224-4134/241 -19-
72.

0076059

CONSERTA-SE — Qualquer
marca de fogão a gás lava-
doura de roupa conserto c/ga-
rantia nfio cobramos visita or-
çamento grátis atendimento
imediato. Ligue 228-2800 dei-
xe seu endereço c/Madalena
ou Rosa.

0074271

ENCANADOR/DESENTU-
PIMENTO — Exec qualquer
serviço c/garantia pias ralos
vasos c/máquina s/quebrar pa-
redes, serviço de descargas
sifõos, hydras fone 235-4662.

0075758

APROVEITE — Trilho p/corll-
na a NCz 30,00 metro coloca-
do e secador de roupa de teto
o parede a NCz 200,00 colo-
cado fazemos cortinas sob me-
dida serviço de box p/banhei-
ro. Romualdo 229-8536
229-1738.

0076233

MOVEST — Reformamos e
cobrimos Móveis Estofados
com rapidez e garantia orça-
mento a domicilio sem compro-
misso não cobramos transporte
contador com Sr.Edgar ou
D.Gloido através do fone
227-2104.

5009298

SERVIÇOS URGENTES —
Desentupimento de pias vasos
ralos esgotos enfíltrações te-
lhados pinturas alvenaria lim-
peza de cisternas caixa
d'água pequenos reparos or-
çamento grátis fone 224-3532.

5009291

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
EM GERAL — De aparelho
eletrônico o de refrigeração,
vídeo cassete, micro computa-
dores, televisores, telefones,
geladeiras, prosdocimos, ar
condicionado e etc. Orçamento
grátis. Tratar pelo fone
223-5612 falar com Araken.

0076798

PRONTO SOCORRO TV —
Vamos na hora em sua caso re-
solver o problema de sua TV,
som, vídeo, órgão etc... Ga-
ranlia 6 meses. Tel. 229-4469.

0076550

SERVIÇO VfDEO-TV —Cer-
tificado de garantia de 6 me-
ses, no conserto de TV, vídeo
K7, vídeo Game, som, amplifi-
cador, equalizador, órgão etc.
Orçamento s/compromisso,
comprove nossa rapidez e ofi-
ciência. Obs: facilitamos paga-
mento. Conselheiro Furtado
2678, lei. 229-4469.
Nortécnica.

0076546

ANTIGÜIDADES
E ARTES

VENDE UM RELÓGIO —De

pulso antigo, marcas Morco,
lodo em ouro NCz 3.500,00.
Tralar fone 223-5947.

0076722

FESTAS,
ANIMAÇÃO E

ALIMENTAÇÃO
BALÕES PERSONALIZA-
DOS — Imprimimos em
balões, fotos e nomes de ani-
versariantes. 1 cento c/foto:
180,00 1 cento c/nome:
140,00 Rua Pariquis, 1152.
Tel. 222-6064.

0074954

CARANGUEIJO PATI-
NHA E MASSA — Tra-
tar pelo fone
233-0942.

5008090

FONES TIO BAlAO"REI
DA ANIMAÇÃO"—Contra-
te.fotografia & fimagem Laér-
cio da VPI 228-2923.Buffel &
gulosemas Socorro do Mundo
Colorido
226-1929.Decoração em ge-
ral d a Gorete da Raffínó. O
palhaço que faz a criança es-
tourar de emoção. O fíit do
momento. A expfiríôncia do
melhor animador da região e a
originalidade c/ mais de 100
balões na roupa garantirão
explosão de alegria do inicio
ao fim. Por festa e não p/ ho-
ra.Com discos,fitas,som,micro-
fones,shòws,brindes e muitas
brincadeira.E mais.todo tipo
de anÍmação,telegrama ani-
mado p/ as melhores ocasiões,
e a maior mil hor equipo.Tudo
no tema o idade. As melhores
Lojas e Salões recomendam a
qualidade.Reserve c/atecedén-
cia c/quem tem experiência úl-
limas datas p/Novembro,De-
zembro e Janeiro. Inclusive
motivo Natalino e
Carnavalesco.

5007007

FORNECEMOS MARMI-
TAS — Paladar caseiro e va-
ríado de 2?a 6° Aceito contra-
tos para firmas e residências.
Telefone 231-3905, av. Tava-
res Bastos 1051 residencial
Columbia bloco H apt-? 102.

5008565

GUARDANAPOS PERSO-
NALIZADOS— Para coque-
téis,jantares e anÍversários,im-
pressão de alto luxo,serviço de
1 ¦". Falo com Sérgio
223-1080,qualquer
quantidade

5007543

LICOR DE FRUTAS REGIO-
NAIS —Produtos artesã-
nal: Açai,Cupuaçu, Ameixa,ba-
curÍ,Marocujá,AbacaxÍ,Tan-
geri na, Ta marino, Jenípo-
po,GravÍola,Coco,Muruci,Ta-
perebá,Abricó,Caju,Araçá.
Você encontra na Rua Boaven-
tura da Silva 1207 entre 14 de
Março e Al. Cacela
f/222.9972.

5005533

UG-FILMAGEM —O melhor
da festo é poder recordá-la

para sempre. Ligue a qualquer
nora do aia ou da noite. Filma-
mos qualquer evento. VPI o re-
sultodo é sempre um obra de
orle. Fone (091) 228-2923.

5006259

FORNEÇO MARMITAS —E
Moniçoba para os dias das
eleições. Os interessados é só
ligar para 225-0675 falar com
Aracy.

5009426

mBÊVANGJR0
Cia Brasileira de Petróleo

Ipiranga
Coloca a venda, no estado em que se encontra, o veí-

culo placa J1-6795, ano 85, Fiat 147 C a álcool, branco.
O veículo estará a disposição dos interessados no Depó-
sito Ipiranga, Rod. BR 316 Km 06 — Parque Adiva — Av.
Leopoldo Teixeira Lt 06 — ANANINDEUA-PA até o dia
11/11/89. As propostas deverão ser encaminhadas em en-
velopes lacrados. A CBPI se reserva o direito de não aca-
tar as propostas.

CONVITES E BRINDES
— Confeccionados p/15
anos.chá de panela,casamen-
to,baby chá,festas infan-
tis,cartães do natol,otc tratar
c/Z-lia fone 229-5640
229-2513 vendo cabeça de
boneca em porcelana.

5010220

FORNECEMOS MARMI-
TAS — Aceitamos encomen-
das, pratos quentes, salgados
o sobremos etc. Tratar
223-8999.

5010095

MARMITAS CASEI-
RAS—Refeições de 1-° quali-
dade, cardápio variado, higie-
ne 100%. P/firmas, bancos, re-
sidências. Experimente e com-
prove. Fazemos entrega. Gen-
HI, 1213. Fono 224-7407.

0076841

PflOMQçfcO HIGH TECH
Compre __Conjuntos Revelador

Nashua e ganhei caixa de
Papel Nashua com IO resmas.

¦ RevQndedor autorizado Nashua
Rua dos Mundurucus. 1286 • Fone: 241-5241.

MARMITAS — Fornecemos
marmitas para residências, fir-
mas e bancos. Paladar caseiro
e pratos variados. De Segun-
da a Sexta. Tratar pelo fone
222-3557.

5010193

PALHAÇOS BIMBA E
BOMBA— fazem a alegria
de sua festinha,conheçaasl Li*
gue 223-1239 Uzele

5010244

ANIMAÇÕES INFANTIS —
Tenha oportunidade de uma
grande festa no aniversário de
seu baixinho "Xou da Xuxa"
completo c/Dengue Praga Pa-
quitas e mil brincadeiras é só li-
gar 220-0256 falar c/Jorge e
vai ser um "Xuxesso".

0076461

CAMARÕES —Vendemos
Camarões atacado e avarejo
tipo exportação direlo de São
Luiz do Maranhão. Temos ain-
da peixes o fruto do mar litora-
neo e regionais. Ligue 098
221-4667. Faça bons negócio
Marisco da Ilha- menor preço.

5009341

DELICIA DE SOBREME-
5A—Ofereço p/festas pato,
pernil no tucupi peru a Ca-
fif.etc.e deliciosas sobremesas,
pavê taças Paris, da Felicida-
de Eucalipto faça sua enco-
menda c/antecedência
229-2724 Denny

. , 0076674_tt
•v-r-ínat"!..'-' v v .ao-.» ..•_.;(*£

ANIMAIS- *

E PLANTAS

•i*_

CANIL CAFUNDÓ — Vende
ninhada de cães da raça Fila
Brasileiro. Animais seleciona-
dos, de alto padrão, filhos de
campeões o com excelente pe-
digree. Tratar na BR-316 Km 6
Lago Azul n-*61,

5008604

VENDE-SE — Adubo de ga-
do curtido e seco NCzl 15,00
a saca excelente p/plantas,
hortas, árvores frutíferas e
gramas entrega grátis.
F/224-5940.

0075187

CAVALO MANGA LARGA
MACHADOR —Vende-se um
lindo Cavalo manga larga ma-
chador c/5 anos, manso de
montaria com sela automática.
Preço de barbada por motivo
de viagem. T/f/227-0)7! sá-
bado e domingo.

0076799

VENDE-SE 10.000 —Mu-
das de laranjas. Tratar na D.
Ron.ualdo de Seixas 1092 ou
fone 224-2407/220-0117.

5009459

LINDOS CANÁRIOS — Boi-
ga cantando c/ou s/gaiolas.
Fêmeas em época de acasala-
monto. Dê um presente diferen-
te. Sábado o domingo Av San-
tarem 575 Conj. Médico II final
linha Sacramenta Nazaré.

0076360

NELORE-PO— Vendo 10 va-
cas e 6 novilhas registradas,
sendo 5 vacas com cria ao pé.
Tratar pelos fones 229-5386 e
229-1690.

5009055

SAL PRODUTOS VETERI-
NARIOS—Du Compo tem co-
loiras correntes guias p/cão sa-
Ia p/gado rações vitaminadas
medicamentos picolas cador-
nas viveiros gaiolas pintos de
corto o de raça e veteríanario
p/consultar seu animal todo sá-
bado av. José Bonifácio 606
fone 091 229-2949.

5009270

VENDE-SE— Uma criação de
galinhas de raças ornamen-

tais,com viveiros o chocado!-
ra*.Tratar no fone 231-6384
ou Alameda Moça Bonita n°4
BR-316 Km-2 fundos da antiga
Churrascaria Pavan

5009082

CINE, FOTO
ESOH

INSTR. MUSICAIS — Gui-
tarra o contra-baixo Gianini,
órgão Casio o microfone pro-
fissíonais, pedal, caixas ampli-
ficadas leves e pesadas etc.
Conj. Cidade Nova III Trav.
Sn-8, 212.

0076398

OLIVETTE PRAXIS 20
—Vendo-so semi-nova com
pouco uso. Tratar 231-5895.

5009194

PIANO VENDE-SE —Um

piano Americano super conser-
vado 3 pedais ótima sonorida-
do 6.000,00 SEIS MIL CRU-
ZADOS NOVOS. Tratar pelo
fone 223-5913.

5009853

VENDO FILMADORA
—Panasonic PK 959 duas ba-
torias, carregador video, rebo-
binador, cx filas video fita lim-
pesa. Tratar fones 226-6553 e
2248304

5009915

VENDE-SE UM APARELHO
DE SOM — Com 2 equolizo-
dores, 2 potências, 2 pré, 1
míx, 1 deck, 1 câmara de eco,
1 sintonizador, 2 toca-disco, 1
microfone e 8 caixas. Preço
30.000,00. Tralar na Av. Se-
nador Lemos n?1896 próximo
a Rosa Moreira - Telégrafo.

0076229

VENDO TELEVISOR PHI-
LIPS — Preto e branco de 12
polegadas à energia o a bate-
ria, semi-novo. Preço Ncz
900,00. Tratar fone
243-2975.

5009045
BEETHOVEN COLLECTION

Made In England. Preço
NCz 800,00. Greal Comlosorf
collection 58 Ips. NCz
1.500,00. Travessa Tiradentes
156 entre Benjamin e Piedade.
Reduto.

5008649

COMPUTADOR HOT BIT
Diskeles cartuchos e fitas.

Travessa Tiradentes 156 entre
Benjamin o Piedade. Reduto.

5008651

NO CONJ.MAGUARI—
Filme a revelação Kodac.Preço
de promoção Foto Lima Ala-
meda 5 n°35

TRANSCRIÇÃO —Beta

p/VHS, VHS p/Beta, s-8/16mm
e slides p/VHS e/ou Beta-
Filmamos qualquer evento com
máximo perfeição. VPI o resul-
tado ó sempre uma obra de ar-
to. (091) 228.2923 c/Uértío,.
.'-*•• 

•" 5006270

*rV,COMPROi-"(.5lõria3'o.
p/b parada ou com defeito.
Pago na hora.Tel 229-4469

5008534

VlDEO CASSETE PANASO-
NIC— Vende-se um 4 cabe-
ças.valor 3.500,00.Tralar Rua
Tiradentes 506

5009007

ATENÇÃO — Vendo um TVC.
Sanyo 20 pi. 1 Philco Hitachi
20 pi. c/controle remoto. Ver
Trav. 14 Março 385 apl-°403
c/Bornardo Couto.

0076549

CONJUNTO DE SOM
—Vendo-se um marca gra-
diente o 2 caixas de som pouco
uso. Tratar pelo fone
223-2314.

0076758

COPIAS VHS — Se você
quer fazer cópias de fitas VHS
de qualquer evento oferece-
mos as melhores cópias de fitas
de vídeo em NTSC e PAIM.
Tratar 223-5317.

0076617

PROMOÇÃO VlDEO
SHARP NCz 4.300,00 —
Último lanç. do more.4 cab.
programa p/l ano c/remoto
c/57 funçõos,todo computado-
rizado,lacrado na cx. c/n.fis-
cal. T/225-0241.

0076553

TELEVISÃO 3 POLEGA-
DAS —C/rádio AM/FM equa-
lizador Cassete duplo 120wats
Stereo. Órgão Cacio e Yamo-
ha Profissional 5 oitavas tudo
novo na caixa. Tratar Sr San-
tos Conj. Pedro Teixeira 1 Rua
2 casa 45.

0076770

VENDE-SE 1 VlDEO K-7 —
Ventilador do telo com 5 lumí-
nárias, som 4/1, Walkman com
deck e rádio AM/FM, toca fita
Roadstar e fita K-7 para som.
Bicicleta Catoi Ceei. Tratar
223-5317.

0076620

VENDE-SE UM AÇOR-
DEON —Marca Scandalle 80
baixos conservada por
NCz6.000,00 Trotar pelo fone
228-2379.

5009515

VENDE-SE UMA COLEÇÃO
DE DISCOS — 340 discos.
Preço NCz 3.400,00. Aceita-
se proposto. Ligar para o
223-5766.

0076785

VENDE-SE URGENTE—
Uma filmadora último lança-
mento no Japão,com Nota Fis-
cal e liberação da Receita Fe-
deral,o mesmo preço que cons-
ta na Nota Fiscal
1 5.000,00.Ligar para
235-1857 Iodos os dios

5009425
I

VENDE-SE —Por molivo de
transferência 1 televisor em co-
res 14 digital 2.300,1 televisor
preto e branco 14'950.00,1
bicicleta calo/ Ceei 1.300,1
rádio gravador AM-FM com 2
allo-falanlei 950.00,1 máqui-
na calculadora eletrônica im-
prossora Sharp mod-5089
850,00 e 1 liqüidificador Arno
150,00 obs tudo novo e semi-
navo tratar Av.Gentil Bitten-
court 3285 próximo a Guerra
Passos.

5009477

vTdíõ shãrp — oiiimo
lançamento 4 cab.prog. p/l
ano controlo remoto 57
funções todo compuíadortza-
do transcodificado c/todos re-
cursos lacrado na caixa c/nota
fiscal ótimo preço
lnl.235-0461

0076974

COMPRAMOS TUDO
(USADO) —Ligue Vasques
(223-9552) ou (225-4792).
Atendemos em 24 horas e já
levamos o caminhão p/rotirar o
objeto. Pagamos o melhor pre-
ço em dinheiro, não importa o
Estado. Ligou-Vendou-
Vasques.

0076941

ÓRGÃO ELETRÔNICO CA-
SIO — De 4 oitavas stérlo,
c/bateria eletrônica, ritmo di-
versos, vários sons e outros re-
cursos. Inf. 224-2065

0076852

PROJETOR DE SLID—Ven-
do um em perfeitas condições
de uso,estado ds novo por
1.500,00.Tralar pelo fone
229-7147

5010114

PROMOÇÃO DE MOVEIS
E GELADEIRAS —Estofado
de sala 2x3 lugares tecidos
(1.250),conj copa pozza lin-
das coros (577),estante colo-
niol Batrol(294),geladeira Cil-
max 240(1.700),bicicleta Mo-
narck Barra Forte (1.100) e
muito mais p/sua casa,açoita-
mos o seu usado como parte de
pagamento. Vendemos em 3
vezes sem juros. Lojas Vasquos
a única que compro, vende e
troca mercadorias novas e usa-
das, do feijão ao avião 2 lojas:
28 de Setembro 277
(223-9552) e Riachuelo esq.
c/P. Prudêncio (225-4792).
Venha conhecer.

0076914

TOCA-FITAS ROADSTAR
...—Auto reverse. Tv portátil"Preto 

«Branco do 5 polegadas
p/cosa ou carro. Inf. 224-2065
Rádio-Lantorna AM/FM, c/sire-
ne, para eventuais
emergências.

0076851

VAREJÃO POPULAR
—Compra, vonde e troca objo-
tos novos e usados. Som, tv,
geladeira, fogão, discos e ele-
trodomesticos. Na compra pa-
gamos na hora o maior preço.
Na venda damos até 40% de
desconto. Não compre, venda
ou troque, sem antes consultar
os preços do Varejão Popular
a loja da economia do povão.
R.Gama Abreu 64 c/lgo da
Trindade

0076915

VENDE-SE MAQUINA FO-
TOGRAFICA (NI-
KON)—Acompanha ò máqui-
na: um tele 300mm, uma lente
35mm outra lento 50mm, um
motor, uma manopla, um tele-
convesor. Tudo original da NI-
kon. Valor tudo por NCz
5.000,00. Tratar pelo fone
226-0550 a partir de sogunda
feira de 8:00 às 12:00 horas
com o reporte Jaison Miran-
da.Aceito proposta, podendo
trocar om outra câmara
fotográfica.

5010184

VENDE-SE UM FAX — Mar-
ca Panasonic na caixa valor
NCz22.000,00 Iratar pelo fo-
ne 229-8105, falar com Silvio.

5010091

VENDE-SE UM FAX — Mar-
ca Panasonic Panafax 155 no-
vo na caixa tratar pelo fone
229-9793, falar com Alfredo.

5010096

VENDE-SE UM GRAVA-
DOR —Importado com 2 deck
novo na caixa tratar com Sr
Amandio pelo fone 229-1858.

5010226

VENDE-SE —1 vfdeo cassei
nallonal 3 cabeças controle re-
moto semi-novo 3.300 e 1 tele-
visor p/b 17" na embalagem
1.200. Tratar av.Gentil Bilton-
court 3285 próximo a Guerra
Passos.

0076888

VENDE-SE— Um som de cor-
ro tipo Roller star o uma má-
quina Polarode.Preço à combt-
nar fone 241 -7432 Av.Bernar-
do Sayão 2321 falar com
Jonas

5010275

VlDEO CASSETE PANASO-
NIC —4 cabeças controle ro-
moto s m fio lacrado na caixa.
Telefone 228-1244.

5010098

VlDEO CASSETE — Vendo
marca Sharp, em perfeito fun-
cionamento. Preço
NCz3.000,00, ou JVC modelo
novo, pouco uso
P/NCz4.000,00. Órgão Cos-
sio MT-240 4 oitavas, 20 rft-
mos ele NCz3.500,00 tratar
224-1353 ou 223-6539.

5010206

VlDEO PANASONIC —
NVL-26 BR último lançamento
da Panasonic c/4 cab controle
remoto s/fio caneta lazer trans-
codificado de fábrica computa-
darizado c/todos recursos la-
crado na caixa.lnf.235-0461

0076971

DIVERSOS

VENDE-SE BERÇO —Marca
Oggi com colchão NCz
400,00. Fone 226-7010.

0076614

AR CONDICIONADO—
Vende-se um semi-novo Sprin*
ger 30.000 BTU'S.Trotor ho. •
rário Integral 241-2543 e
222-8608

5010125

CADEIRA EXECUTIVO
—300,00 carteira escritório
500,00 cadeira giratória
130,00 maq calcular 450,00
poltrona madeira 150,00 conj
sofá 450,00 bar em madeira
360,00. Pça da Bandeira 54.
F/222-9173.

0076975

COMPRA-SE USADOS
—Roupas, sapatos, cintos, bi-
[oulerlas, bolsas.Tudo semi*-
novo Fone 224-2372

5010233

COMPRAMOS TUDO
(USADO) —Ligue Vasques
(223.9552| ou (225-4792).
Atendemos em 24 horas e já
levamos o caminhão p/rotirar o
objeto. Pagamos o molhor pre-
ço em dinheiro, nfio importa o
Estado. Ligou-Vondou-
Vasques.

0076940

DORMITÓRIO BERGAMO
—Com criado mudo vende-se
no valor de NCz 1.500,00.
Tratar pelo telefone
233-3147.

0076891

FREEZER HORIZONTAL
—Vendo prosdócimo semi- •
novo marron 415 litros, todo
checado preço NCz2.600,00. 

'.

Tratar Castelo Branco 1540 fo- -
ne 2291650 2272203.

0076936

GUARDA-ROUPA MAÇA-
CAÚBA—550,OO;mesa elósti-
ca 6 cadeiras 1.400,00;crista-
leira 800,00;penteadeira anti-
ga 450,00;cama turca
40,00;fogfio Semer 550,00;li-
quidificador 100,00.Pça da
Bandeira 54 F/222-9173

0076931

MASSAGEM ESTÉTICA —
Para gordura localizada. Tra-
tar 225-3786 ou 223-9503 a
partir das 12 às 15 horas.

5010289

PERCIANAS —Vendemos
horizontais, vestícaís em tecido
ou alumínio, falar com Felipe
pelo fone 241-2530. Inclusive
aos domingos. Preços
promocionais.

5010248

PROMOÇÃO DE MOVEIS
E GELADEIRAS —Estofado
de sala 2x3 lugares tecidos
(1.250),conj copo pozza lin-
das cores (577),estante colo-
nial Batrol(294),geladelra Cli-
max 240(1.700),biciclelo Mo-
narck Barra Forte (1.100) e
muito mais p/sua casa,açoita-
mos o seu usado como parte de
pagamento. Vendemos em 3
vezes sem juros. Lojas Vasques
a única que compra, vende *
troca mercadorias novas e usa-
das, do feijão ao avião 2 lojas:
28 de Setembro 277
(223-9552) e Riachuelo esq.
c/P. Prudêncio (225-4792).
Venha conhecer.

0076913

VENDE-SE 1 POCKE COM-
PUTER — Da Sharp c/lMP
1.800 1 chocadeira Miba
1.000 1 ar cond 10 mil BTUV.
Enxuta 2.500 1 Jeep Ford 4x4Í-
ano 75 6.000. FonerJ
223-0740 seg-feira de 8h 5-v,4h* _ 1

5010335i

VENDE-SE UM BALCÃO —]
De 2x0,60 com gavetas e ar-.
mários revestidos em fórmicaJ9
Tralar pelo fone 223-6845. ?

5010134.
8

VENDE-SE UM BERÇO;
NCz800,00 —Tralar l-° d»
Dezembro 645 entre Vileta e*
Humaitá.

5010087-

VENDE-SE UM CERCADI7
LHO —NCz250,00 paris-
criança e banheira igual o cer-"
cadilho NCz 100,00. Tralar
Av Magalhães Barata Vila Ju-
dite 143, fone 229-7181. .-

5010195

VENDE-SE UM CONJUN-
TO DE SOFÁ — E 2 poltronas
colonial e patinho valor
NCz3.500,00 um lustre de teto
com vnntilador valor
NCzl .200,00 uma estante co-
lonial valor NCzl.500,00.
Tratar fone 229-5704

5010172 ,

VENDE-SE UMA GELADEI-
RA —Duplex marron semi-
nova NCz2.500,00, 1 fogõo
Brastemp 6 bocas NCz*
1.500,00 Fogões Continental,
Semer, Dako de 4 bocas con-
servados a partir do
NCz500,00 todos c/garantia.
Tratar 3 de Maio 625 próx. a
Domingos Marreiros. fone
241-3976.

5010038

VENDE-SE UMA PORTA-
Toda trabalhada em jatobá le-
gítimo sem uso medindo
2,37x1 Im com três dobraças
novas. Preço NCz 1.000,00 e
um completo Dergamo para
casal, guarda roupa com ma-
leiro, cama com colchão, 2 me-
sínhas de cabeceira em ótimas
condições NCz 2.000,00. Ver
a Rua João Diogo 34 Cidade
Velha ao lado do Banco
Meridional.

5010204

VENDO AP. AR SPRIN-
GER — 2 1 .OOOBTUs
2.700,00, 12.OOOBTUs
2.200,00 e 1 Philco
30.000BTUs 3.000,00, 1 Ge-
ladeira p/esc. s/nova
2.000,00. Ver e t/Av. Alm.
Barroso, 71 Loja 9/10 - Shop.
ping São Braz.

0076916

VENDO ESTOFADO DE
SALA — Contendo 5 módulos
canto e mesinha de centro •
acompanha tapete Tabacon
tratar pelo fone 225-2936.

5010178

VENDO UMA MAQUINA
DE TRICOR SINGER — To-
da equipada Inclusive com me-
sa NCz 10.000,00. Tratar
Passagem Joana Darc casa 1
na Marquês de Herval entre
Itororó e Pirajá. Pedreira.

5010052

VENDO— Uma cama redon-
da com colchão,um guarda-
roupa duplex c/5 portas e ts-
pelho, uma escrivaninha
Chic.Preço NCz 1.200,00 w-
da. Cidade Nova 3 Tv. S*S-5
fono 235-1917

5010105

ROUPAS USADAS—E semi-
usadas compro-se em perfeito
estado de adultos e crianças
cama mosa e banho palotó
jeans em geral cortinas e calço-
dos paga-se bem apartir (0
peças tra.c.Fátima Joana '
226-0072.

00766Í6

VENDE-SE ASPIRADOR
DE PÒ — Telefone Cobra, TV
cor 16", uma caixa amplifica-
do, rádio gravador c/2 deck,
vídeo gamo, medidor do pres-
são eletrônico, lanterna laser.
Tralor 223-5317.

0076622
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INDICADOR
MÉDICO

INSTITUTO DE ULTRA-SOM I TELEFONES
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.

DOUTORA ASARIA DO
SOCORRO SIMÕES BITAR

Serviço de ginecologia, prevenção,
diagnóstico do câncer ginocológico.
Horário: 2° 4? e 6? da. 14:30 àt 17
horas e 3? e 5? das 8:30 às 11 horas.

Consultório: Trav. S. Pedro, 566.
Edifício Carajás - 2.° andar.
Sqla 204. CRM 2467.

. Fone 222-7692.

m.mki'M

DR. JARBAS LOBATO
— UROLOGIA —
Ex-Residente e Assistente do Serviço de Urologia
do Hospital Adventista Silvestre-RJ.
TItulo de Especialista pela S.B.U. ..
Membro aa Sociedade Brasileira de Urologia,

Tratamento Clinico e Cirúrgico
Exames e Cirurgias Endoscópicas
Doçnças Sexualmente Transmissíveis
Esterelidade Masculina
Impotência Sexual

 ATENDE 

PETROBRÁS, B. CENTRAL, FUNCEF, BASA,
TELEPARÁ, EMBRATEL, CELPA, B. BRASIL
CONSULTÓRIO
Av. Gen. Deodoro, 877/201. Em frento b Beneficente PortuQueta

HORÁRIO:
14:30 - 20:30h (l'»6'] »'« c™_ 

HJ^JJ
09:00h - 11:00 (sábado) 22S-14M

MARCAR CONSULTA A PARTIR DAS 08:00h

IMPOTÊNCIA SEXUAL
ANDROLOGIA

3 anos de residência no (GEFERJ-SPTZ)
e cirurgia Andrológica no Clinica Fluminense
de cirurgia plástica.

INFERTILIDADE
DISTÚRBIOS EJACULATÓRIOS
ALTERAÇÃO DO PRAZER E DESEJO SEXUAL

DR. CARLOS NOGUEIRA
CONSULTÓRIO:

Trav. Mauriti, 2116. Fone: 226-8338
2°4°e6° 15:00 às 19:00h •3°e5<' 8:00 às lhOÓhs.
Res.: Trav. D. Pedro I, 1101 - Fone: 222-7840

PSICÓLOGA
LUIZA LOBATO CPR 01 03905 - 8

Psicoterapia para adolescentes e adultos e Orientação'.'-Vocatigflâl. . 
.7, i titonoq vi 7.;,.-. 

'„ 
.•' ESPECIALIZAÇÃO NA ABORDAGEM EXISTENCIAL

FEN0MEN0LÓGICA CENTRADA NA PESSOA. 
'"

31 Consulta com hora manada.
. HORÁRIO: de 08:00 às 12:00hs.

> CONVÊNIO (BASA, MUSEU E PATRONAL)

End. Trav. Mariz e Barros, 2173 SALA 01
FONE: 226-5919

DR. .MARCELO DIAS FERREIRA'
CRM- 3527

Clínica Médica
Doenças do Aparelho Digestivo

Consultório:
Rua 28 de Seremoro, 269 -

(Ed. Fátima) 2? andar - 203
Fone: 223-3540'

Horário: 9—12 horas
Residência: Fone 224-7510

REUMATOLOGIA E-
DOENÇAS DA COLUNA

DR.a FÁTIMA LOBATO
Sete anos de Reumatologia na EPM-SP. Tí-

tulo de Especialista pela Sociedade Brasileira
de Reumalologia. Profa. de Reumatologia, 3
anos na EPM-SP e 2 na Faculdade de Mediei-
na de Mogi das Cruzes-SP. Mestrado em Reu-
matologia na Escola Paulista de Medicina.

CONSULTÓRIO:
Trav. 14 de Abril, 1418 - Tol.: 229-3646

Horário: 08:00 às 12:00 horas . -

DR. DILERMAN0 FERNANDES
IMPOTÊNCIA SEXUAL-

;» DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS
EJACULAÇÃO PRECOCE
TESTES DE EREÇÃO
FRIGIDEZ
FALOGRAFIA

CONSULTÓRIO:
CENTRO COMERCIAL DE SÃO 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

VSTOHKJUO
SAO FRANCISCO DE ASSIS

Dr. ROGÉRIO POLITI
CRMV-14 «.' 07M

Dra. PAOLA RENDA
DKMV - «.' 071)7

Clínica de grandes t pequenos animais
aruraUt^MclnafOo-lHttniamènto^IOsa

Especialização em São Paulo.
Dia » Nolu. Av. Duquo do Caxias. 121B

lal.1 aao-aso»,— ¦além-Parf

Res. Médica na Benef. Portuguesa de S. Poulo

GINECOLOGIA' OBSTETRÍCIA' PARTO LEB0YER
Trav. 14 de Ab,riL 1418 - 16 às 20 Horas

Cans.:-229,5637. - Res.: 223.2563

DR. TARCISO NICOLAU
DE CARVALHO

¦ CRM 808i
DERMATOLOGISTA

Clínica e Cirurgia da Pele
Mlcologia Médica

k Exames Micológicos .
Doenças Venéreas

CENTRO DE DIAGNÓSTICOS
Av. Serzedelo Corrêa, 370 - ópandar

Informações: Tel.: 223-9718

DRA. SARAH LEMOS
Especialista em doenças e

tratamento dos olhos
CRM 108

Consultas:
Ed. Importadora,

Presidente Vargas, 197,
2? andar,-saía 206.

Horário:
15:00 às 17:30h, diariamente.

FONES:
222-8545 - Residência
241-1153 - Consultório

DR. ORLANDO PINTO
Angiologia e Cirurgia Vascular

Tratamento das doenças circulatórias
VARIZES-MICROVASOS-FLEBITES
Pós-graduação: 3 anos - São Paulo.

International College of Surgeons
IMPOTÊNCIA SEXUAL

TRATAMENTO CLÍNICO E CIRÚRGICO
Pós-graduação: 4 anos - São Paulo

Estágios: University of Copenhagen-Dinamarco
CERI-PARIS-FRANÇA

Prêmio BRAF

Consultório: Trav. São Pedro, 566
— Conj. 203

Ed. Cc.-rtjás - Tel: 225-3642
Horári-) .hs 16:30 às 19:00 h

Consultas com hora marcada de segunda à
sexta-feira

OUVIDOS
NARIZ

GARGANTA

Pr. Josó Augusto
O. Mescouto
8 às 12 hs.

Dr. Ápio Cláudio
M. Medrado
15 às 19 hs.

ATENDEM
:~ Í^^G^ROSS^-PRÍVIHE

^^ünia^éD - CELPA
ÜÉNÀL

I fíCTn/Min
I i cIKwuK

1 CONSULTÓRIO: Av. Gov. J. Molcher, 2673
FONE:-228-3793

I URGÊNCIAS: (Sábados, Domingos e Feriados)
1 Fones: 228.3584 e 231.2461

DR, SRVEN PINHEI10
Professor - Assistente de Clfnica Médica

P6i-Qrqduação
CLINICA MÉDICA
Jersey S. Medica! Center E.U.Á
PNEUMOLOGIA
Deborah Heart and Lung
Center New Jersey EUA
CONSULTÓRIO

Generalíssimo Deodoro, 904
Horário: 15 às 18 h
Telefone: 224-6466 (Consultório!

229-2833 (Residência)

CLINICA ANDERSEN
ENDGfcRINOLOGIA

METABOLISMO E NUTRIÇÃO

Dr. Anders Willy Wlssing 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

O LIXAO — Compramos ven-
damos e avaliamos móveis usa-
dos e antigos oleiro domésticos
pagamos o melhor preço da
praça.Atendemos à domicílio
faça-nos uma visita Rua 28 de
Setembro n°3 8 fone
223-3291.

0074520

VENDE-SE TV COLORIDO
— 20 polegadas, nova no cai-
xa com nota fiscal. Tratar com
seu Castelo pelo fone
235-4894 ou Cidade Nova IV
Travessa WE-35 casa 01 ou
Conceição.

5008618

VENDE-SE - Em perfeito oi-
tado berço serejeira com 2 ga-
vetas e colchão. InfomaçÕes
pelo lone 222-6804.

5007520

VENDE-SE UMA MAQUI-
NA —De lavar roupa sem uso.
Tralar na Almirante Barroso
1960 com Dona Joana.

5009142

DR. PEDRO
NOLETO

Ginecologia. ICRM-579).
Consultório: 13 de Maio. 191
Conjunto 1207. Fone: 223.4417
Das 15 às 20 h.

VENDO— Uma mesa p/apa-
relhagem,s/equipamento me-
dindo 2,90 altura por 3,90 de
comprimento e 19 folhas de
compensados de 25mm. Fone
231-2040

0076777

VENTILADOR DE Pt
—C/luz no tronco, barco infla-
vel 2 pessoas com remo. Apa-
relho de pressão gigítal.
229-9606.

5009431

DR? MARINA LEMOS
DOENÇAS DE SENHORAS

OPERAÇÕES E PARTOS
PREVENÇÃO DO CÂNCER

Convênio: Golden Cross e Petrobrás
Teste Pack - Moderno teste america-

no para diagnóstico da Gravidez. Resul-
tado imediato.

Horário: Diariamente das 14:00 às
19:00 h, exceto às 5as feiras.

Pela manhã o atendimento é na Ar-
cipreste Manoel Teodoro 390 apto. 301,
mas é necessário combinar pelo fone:
222-7746.

Endereço: Presidente Vargas, 197 sa-
Ia 223, edifício Importadora em frente ao
Banco do Brasil. Fone: 241-4068.

COlüiUOS:

DOCUMENTOS
PERDIDOS

GRATIFICA-SE— A quem
encontrou uma pasta com to-
dos os documentos de Luiz
Ornar Fatcão,pertencente a
Serraria Cabo Frio,favor en-
tregar à J.J.Peças Cidade No-
va 5 WE-27 481 ou pelo lone
235-4283

5009374

MUDANÇAS DE
ENDEREÇOS

SALÃO VANJA MUDOU
— Para 25 de Setembro entre
Itororó e Lomas Marlene's Ca-
belereira telelone 226-9004.

5009059

I ^*9I jrTT-mmmjB

UTILIDADES
PAU

0 LAR:

DIVERSOS

VENDE-SE— Conjunto de
jantar mesa de vidro em cano
da índia com 4 cadeiras encos-
to állo 500,00. Trotar
231-6478 .

.. 5009354

VENDO CAMADA-
SAL—Estilo colonial em relê-
vo,toihada,Iorneada, angelin
pedra, espessura 3.5 cm, ca-
beceíro 1.25 cm, toda maciça,
cadeira criado e outros tudo
sem uso. Preço NCl 900,00
fone 225-1134.

5009145

VENDE-SE COLÍHAO DE
AGUA — Calsas plásticas em
todos tamanhos fraldão para
adultos tralar pelo tone
223-2018.

5009391

VENDE-SE UM BERÇO
CROMADO — Sem uso com
mosquiteiro com colchão.Tra-
tar Moria Joié 224-5578 ou
222*6655 com D.Terezinha
Voior NCziOU.OO

0076334

VENDE-SE UM LAVATÔ-
RIO — Um secador de pé um
carro auxiliar e uma mesa de
manicure. Tratar na 3 de Maio
n? 1018 próximo a Governa-
dor Josó Malcher.

5009160

ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS

E INDUSTRIAIS

OPORTUNIDADE— Vende-
se uma fábrica de palitos para
picolé pazinha para sorvetes
em pleno funcionamento com
produção diária de 200cx por
dia podendo ser ampliada
compro toda produção contato
pelo (one 2270968

0076732

VENDE-SE UM CÔNSUL-
TÚRIO DENTÁRIO — Com-
pleto Dabi-Atlanto. Tratar pelo
(one 223-4383.

5010301

VENDE-SE LOJA — De pe-
ças de eletrodomésticos e assis-
tência técnica com oficina em
pleno funcionamento, estoque,
ferramentas etc. Motivo via-
gem. Tralar fone 241-0589.

. 0076581

J0IAS

iVÜCROCHSPS
INFORMÁTICA

Novo endereçol Atttst. técnico
«ipftc. mm micfot MSX (Hol-Bit, «i.
psrt); PCS (Thor, Microttc, «le);
CPJ00 oiinh. Dm».i (ADX. DMX.
Sharp, Nobrtaki); • Habilita darei,
rnonl. d* vídeo, imp. am gorai, v.
cottatei. Cúnt. monuttnçâo. Dir: ai-
tac. Sharp/Embíotel. Antônio Bar-
ralo, B6i. F: 223-7317.

OURO COMPRO OURO
—14 16 18 22 e coltelol da
caixa jóias inteiras e quebra-
das cubro ofertas avaliação
grátis rua João Alfredo n*70
ed. Lobrás 2?andar laia 210.

0076979
JÓIAS E BIJOUTERIAS Fl-
NAS — Venda no vaiejo e
atacado: brincos, pulseiras,
cotares, anéis, pingentes em
ouro, prata, cerâmica e louça.
50% de desconto no atacado.
Fabricação própria. Casa
Francesa, Padre Prudêncio n-°
•40 entre Santo Antônio e 13
de Maio, telelone 224-1708.

5004928

ALUGAMOS TELEFO-
NES—Relldenclali partir 400
lenho disponíveis
233,231,229,226,222,223 e
comercial partir 800 tenho
233,227 n/cubro moi adianto-
do c/depóiito contrato môi
adiantado n/deposl
222-1697.

5010330

COMPRO TELEFONES —A
vista pg na hora o melhor pre-
ço de Belém cubro qq oferta
n/venda s/co multarmos pode
l/carne residencial ou comer-
dal do Interior ou capitai trans*
(erivel ou nfio.liguo 222-1697.

5010323

PROPRIETÁRIOS DE TELE-
FONE — Precisamos de linhas
p/alugar damos todas garan-
tias fiador 01 môs adiantado
de até 1300 no comercial e até
750 no residencial se nosso
preço n/agradar dé o seu
2221697 ,

5010325

VINDE-SE OU ALUGA —
Tolofono 224 área Cam-
pina,comércio, D.Cam-
pos, Nazai-6, C.Volha, II-
nho antiga som problo-
ma algum, um Intermo-
diário, documontaçõo •
contas ok.Tratar Fona
233-4814 a q/hora

0076923

VINDE-SE TELEFONE QUI-
TADO E TRANSFERIVEL —
Por apenas NCz12.000,00.
Tratar pelo (one 226-9321.

5010118

VENDE-SE UM TELEFONE
—Residencial linha 225 quita-
do transferivel. Tratar fone
224-9262.

5010042

VENDO 235 227 NECES-
5ITAMOS DE LI-
NHAS—Vendo 35 27 quita-
do preciso de linhas p/aluguel
pg 350 e 70 compro carnet li-
lhas trans e Intrans tenho 25
24 33 31 29 26 vendo apart
7000 Lig 226-6565 qqhora

5010229

%

VENDO OU ALUGO
231,224 E 233 -Quitados
instalação imediata todos
transferiveis vendo por
11.000,00(cada]ou alugo
p/30000 tratar no Ed.Lobrai
t/506 lone 220-0677 Agenda
Real direto de 7 a 21 hs.

5010311

PLANTÃO DE TELEFONE
—Tenho para vender ou alu-
jar prefixo 22 23 24 25 26 28

19 31 33 res 10.500 com
17.500, 35 17.500, transfiro
carnet quitado 5.500, aluguel
ros. 350,00 com 700,
233-1779 Dr.Eugênio, Advo-
cacia em geral, carteira ímobi-
liaria compra, venda, aluguel
e legalização de imóveis, car-
teira de Cobrança, 7 de Se-
lembro 29 Ed. Nazaré.

0076565

PLANTÃO DE TELEFONE
—Preciso comprar ou alugar
prefixo 22 23 24 25 26 28 29
31 33 35 tanto residencial co-
mo comercial 233-1779. Dr.
Eugênio,. 7 de Selembro 29
Ed. Nazaré. S/807.

0076567

TELEFONE VENDE-SE
—Um quitado, transferivel, re-
sidencial, pronto para ser ins-
t.a.lodó. Prolixo 224.
P/l 1.000,00. T/224-4740.
l».. 0076524

TELEFONE VENDE-SE—6
Linhas instaladas comerciais
transferivel prefixos 22, 25,
28, 23, 24 NCz 17.500 2 resi-
denciais 23, 26
NCzlO.500,00 intronsíeríveis
231, 24 NCz8.000,00.
F/233-1779.Dr.Eugênio.

0076559

VENDE-SE TELEFONE
—Comercial pref. 224 tronsfe-
rfvel. Tratar pelo fone
224-7771 preço NCz
18.000,00.

0076615

VENDE-SE UMA UNHA DE
TELEFONE — De prefixo
234, totalmente quitada. Tra-
tar c/o proprietário D. Ruth
Soares pelo fone: 222.9237
NCz 20.000,00, lone:
233.0838.

0076723

VIAGEM A
VOZ DO IGUAÇU
Saldai diai 17 . 18/11/69
Em Ônibus do luxo, com ar, vt-

dno e Mc. Dia 17; Bato Horizonte,
Poirópolii, Rio, S. Pauto (02 diai)
• Foz. Dia 18: Goiânia, Ibitinga,
Ptlrópolit, Rio, S. Paulo a Foz. In-
formaçõoi: 229-1219. OBS: (ansi-
rei viagem p/o Sul o Nordoite.

B.B. MOTORES LTDA
Motores MWM, Yan-

mar, moto-bòmbas, rever-
sores marítimos e
industriais.

Pagamento: 1 + 4
Consulta

fone: 224-1138
Av. Pedro Álvares

Cabral 1991

INTERPRISE TURISMO
RIO. IMB. 06867-00-41-4

Realiza am lan. a
fov/90 excursão sul fono-
menal 19 dias de dura-

ção. Excursão Nordeste
mar e sol 13 dias de du-
ração. Pacote facilitados
em suáveis prestações.
Informo-jo 222-3882.

ARTES E
CHOCOLATES

2a. Feira - 15:00h
Broches em flores de
masga e aplicação em
vidros. 3 a. Feira-9:00h
- Chinelos p/adultos e
crianças. 15:00h - Piru-
litos - 3 técnicas p/pintar.
4a. Feira-9:00h-Bom-
bons variados de cu-
puaçu e castanha do
Pará. 15:00 h-Bolo vi-
trai. 5a Feira - 9:00h -
Broches e peças p/o Na-
tal em gesso. 15:00h -
Panetone p/o Natal. 6a.
Feira - 15:00h - Saladas
internacionais - pratodecorativo p/o Natal.
Sábado - 9:00h - Árvo-
re de Natal c/bombons
de chocolate.

56 g cs líamos clu-
nas mediante inscrições
pelos fones 226-5640 e
224-6667. Loja Av.
Braz de Aguiar, 656.
Aceitamos encomendas
de tortas, doces e sal-
gados, e de todo nosso
trabalho.

VENDO. TELEFONE CO-
MERCIAL 241—Area centro
Umarizal C.Velha Reduto ló
20000 reildenclal meima área
12000 Unhai 235 233 231
227 226 Moiquelro ló 16000
Salinai tranifer.reildenclal
20.000 2221697

5010334
VINDO TELEFONE 227
—Residencial Iransforivol som
débito e instalado tratar polo
fone 227-2671.

5010352

TELEFONE RESIDENCIAL
Prefixo 227 instalado no

condomínio Jardim Bom Cllmo
om leoaraci substabeloço direi-
tos por aponas NCz
12.000,00. Trator fone
227-1036.

5008875

VENDE-SE UM TELEFONE
Quitado, transferivel, por

apetlai NCz 14.000,00. Tra-
tor pelo fone 243-0607.

5008624

ALUGO RESIDENCIAL
223 — Por NCz 350,00. NSo
cobro deposas contratuais nem
depósito. A 1°parcola só ven-
ce 30 dias após Inicio contrato.
Tratar com proprietário qual-
quer hora polo fona
2269912.

5009808

RIBEIRO - BARBOSA ADV.
IMÓVEIS — Tem 2 linhas
227 residencial p/alugar, o
227 comercial a residencial
traniforceis p/venda. Tratar
f/227-0487e 227-1072.

5009860

TELEFONE COMERCIAL
—Vende-se quitado sem dóbi-
to pref 231 desativado não
transferivel valor 13.000,00
aceito carro na transação tra-
tar fonei 223-7730 223-6636
com proprietário.

5009809

VENDE-SE LINHA TELEFO-
NICA — Prefixo 227 233 (Re-
lidencial), Aluqa-ie pref. 223
(reiidencial) T/p/F/227-2671

5009967

222 COMERCIAL SEM DE-
BITO —Quitado nSo Iranife-
rível direto com proprietário.
Tratar 225-3261 222-2195
valor NCz 15.000,00. •

500916*

MARCA TELEFONES —Alu-

ga reiidencial prefixo 222 231
226 o' comercial 233
228.T/Magalhãei Barata, 62
F/225-0508 223-5900.

0076488

NAO FIQUE SEM TELEFO-
NE—Por falta de instalação
interna.Fazemos com rapidez
e segurança dentro do pa-
drão, trabalhamos com qua-
dro instalação elétrica Dalifrin
2313823 anote este número
no sua agenda

0076511

TELEFONE LINHA 22S —
Instalado no Comércio tronsfe-
rfvel comercial preço 18 mil ou
troca-se por carro. Tratar fone
224-9817 direto com o
proprietário.

0076469

TRANSFERE-SE UM TELE-
FONE— No valor de
8.500,00 prefixo 243 ou 231
instalado.Informações pelo fo-
ne 243-2783

5009092

VENDE-SE UM TELEFONE
—Prefixo 231 funcionando.
Preço do ocasião. Tratar no fo-
ne 225-4741.

0076401

VENDE-SE UM TELEFONE
PREFIXO 231 — Traniferf-
vel preço NCz18.000,00. Tra-
tar telelone 231-6467.

5009135

VENDE-SE UM TELEFONE
— Prefixo 229, traniforlvel.
Tratar pelo fone 229-9723
Sr.Arruda.

5009139

DIVERSOS
ACADEMIA— Vende-se um
Leg-tress da Urvaz o uma má-
quina de secar roupa Bras-
tomp.Tratar na Visual 14 de
Março 1445 ou fone 241 -2559

5009131

BABARDA-MOTIVO DE
VIAGEM —Vende-ie um vei-
tido noiva manequin 40
NCz650,00. Tratar pelo fone
226-3567 com Rose.

5009146

COIFA INDUSTRIAL—Ven-
do Colfa nova totalmente em
inox Acibel para fogão de 6
bocas. Tratar com proprietária
225-3261 222-2195 valor
NCz 15.000,00.

5009280

VENDE-SE 200 COL-
CHOES DÉ ESPUMA —
Vendo 100 de casal e 100 de
solteiros preço muito abaixo
da fábrica fone para contato
em qualquer horário
225-2167.

5008406

LABORATÓRIO VENDO —
Microscópio estufas centrífugas
banho maria destilador düioní-
zador balança câmara de
Newbauer etc aparelhos no-
vos o semi-novos Alcindo Cace-
Ia 1160 Farmacenter, João,

0076203

PARA VENDER— Se querei
comprar pontos comorcÍais,ca-
sas,apartamentos,terre-
nos,carros novos e usados.Li-
gue para Edmundo pelo fono
231-3417

5009313

VENDE-SE UM BAR —Em
aluminio com 2 bancos. Tratar
pelo fone 2354475 com
Edvaldo.

5009143

VENDE-SE UM VESTIDO
DE NOIVA — Trotar pelo fo-
ne 224-4520.

5009184

VENDE-SE —2 micros micro-
tec 2 impressoras Monica 120
CPS 1 estabilizador Zentranx
1,5 1 supor-micro Edisa
ED-690 tratar 227-2724
227-2325 com Fernando ou
Antônio horário comeclal.

5009119

VENDO PRANCHA DE
SURF— Sem uso, lacra-
da,Sheaper do RJ,com patro-
cinto aa Armação.Preço
1.000,00.Trotar com Alexon-
dre lone 222-4638

5009282

VENDO UM CONJUNTO
BE QUARTO EM SEREJEI-
RA — E um armário de cozi-
nha tratar na Ferreira Cantõo
421 entre Arcipreste e Gama
Abreu ou pelo telefone
223-4405.

5009398

VESTIDO DE NOIVA
—Vonde-se um vestido de noi-
va n-° 40 com véu grinalda o
bouquet tudo por NCz
1.200,00. Trotar pelo lone
225-2752.

5009393

OFERTAS DA SEMANA
SEMANA DE 06 a
11 DE NOVEMBRO

Saco Plástico Branco 1/2 Kg

Saco Plástica Branco 1 Kg

Saco Plástico Branco 2 Kg

Saco Plástico Branco 5 Kg
Saco Plástico Cinza 2 Kg

Saco Plástico Cinza 3 Kg

Saco Plástico Cinza 5 Kg

Saco Plástico Cinza 10 Kg
Saco para Lixo 40 litros

Saco para lixo 60 litros

Isopor para 8 litros

Isopor para 36 litros
Isopor para 50 litros

Isopor para 120 litros

Fio Sisal

Copo descartável 300 ml.

(Mil)

(Mil)

(PCTC/IO)

(PCT C/10)

(Und)

(Und)
(Und)

(Und)

(Kg)

NCzS 23,00

NCzS 33,00

NCzS 51,00

NCzS 80,00

NCzS 45,00

NCzS 56,00

NCzS 71,00

NCzS 120,00

NUS 4,00

NCzS 5,00

NCzS 21,00

NCzS 90,00

NCzS 98,00

NCzS 195,00

NCzS 7,70

NCzS 135,00

CASA DAS EMBALAGENS
Dr. Malcher, 23, ao lado da Sé

Fone: 222-4944

OS SÓCIOS DA ASSEMBLÉIA
E OS MORADORES DESTES

EDIFÍCIOS

AL MA** _

TÊM ALGO EM COMUM.
Nas piscinas, salões de recepções

e sacadas, os móveis são -.

MdlFINIT€
Distribuidor exclusivo:

SHOW-ROOM
c

Braz de Aguiar, 742 - 225-1566
28 de Setembro, 53 • 222-2825cisDel

ATENÇÃO
CASTANHAL

EM POUCOS DIAS, A INAUGURAÇÃO

DA PRIMEIRA LOJA ESPECIALIZADA

EM PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO E

EQUIPAMENTOS PARA LANCHONETES,

RESTAURANTES, SUPERMERCADOS

E HOTÉIS.

A Loja do Pingüim
Av. Presidente Vargas, 2691

Fone: 721-3486

LOTUS 1.2.3 AVANÇADO
LINGUAGEM MACRO

LECIONA-SE
Para empresas ou pequenos grupos
Ministramos o Curso em sua própria

empresa — Fornecemos

 apostila completai. _^

Aprenda a automatizar suas planilhas
e Bancos de Dados

Tel: 223-3733

EEnraraFIQUE RICO
Transíamos nossos conhecimentos de lormulas para a fabrica-
çâo de sabão, sabonetes, sabão em pó. amaciame de roupas,
detergentes, desmletantes. cosméticos, etc. Sao mais de 70
lormulas. Voei laz tudo na hora, sem usar maquinânos Somos a
ÚNICA INDUSTRIA COM QUÍMICO RESPONSÁVEL
GANHE MAIS DE NCzS 6000.00 POR MÊS - sem san de
casa
Peca INFORMAÇÕES GRÁTIS á MAJAG0NI LTDA Caixa
Postal 2363 - CEP 01051 • S Paulo ¦ SP ou leis.: (011|
229-9774 e 22B-981B Ligue agora, estamos de plantão
inclusive domingos e feriados até âs 1B h

COMPRAS DE NATAL
Aototlp* iuoi comprai d«

Nota) • fiquo tranqüilo no Rnol do
ano. A Sourtthur Irra você a Ma-
noui por NCzS 2.200,00 à vitta
Incluindo poiiagcm «Aroa da Ida
¦ volto, hoip«dag*m 3 diai c/ca-
fi da manhã no hotel Amaionoi,
4 «itratat OU em até 3 vaiei t/ju-
roí. SaIJo dio li.11, Mara.
10.11.09, rsicrva • inf.
1/229.6302/229.1710. Tu |9I|
6941.

VENDE-SE CADEIRA — Pa-
ra cabetera.ro hidráulica últi-
mo modalolelefono 241 -5960.

5009299

VESTIDO DE NOIVA —
Completo pela metade do pre-
ço, em organza e cetim todo
rebordado arranjo porta
aliança buquô anógua luva.
Ver na Soares Carneiro 4B0
próx. S.Lomos ou 1/241-4129.

0076651

FABRICAMOS CAMAS
TORNEADAS — Caiai
170,00, loltalra 150,00,
p/criança c/grade de proteção
170,00, burço 130,00. Tr. 14
d» Março Pau. Leitão 317 ent.
J.Pio o M.Evaristo fone
220-0837.

0076183

¦?£--- *?»¦¦'
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IMS,
IPISMBIWS

OPORTUIDUES:

DIVERSOS
APARELHO DE GINASII-
CA WEIDER — Para 7 oxor-
cfcio. diforontos com pasot por
NCz 1.500,00, grálii barra
Anilhai e um par do aliar os.
Tratar for» 227-1036.

5008879

AR CONDICIONADO
11.000 BTUS — Funcionou-
do por apenai NCz 3.000,00.
Tralar lono 227-1036.

5008883

ATENÇÃO CABELEIREI-
RAS(OS)—Vendomoi pollro-
nas, penteadeiras, lavatórios,
secadores profissionais, estore-
Itzadoras, espelhos, consoles,
bancos espera, carrinhos auxi-
liares e outros móveis e equi-
pamentos. Antônio Barreto
605, entre Generalissimo e D.
Romualdo.

0076018

ATENÇÃO ESTETICISTAS E
MASSAGISTAS ú Vendemos
camas massagem, máscaras
térmicas, poltronas maquia-
gem, alta Freqüência, «stornli-
zadores e outros móveis e
equipamentos. Antonio Barre-
to, 605, enlre Gonoralíssimo e
D. Romualdo.

0075999

ATENÇÃO LOJAS E BOU-
TIQUES —Vendemos direla-
mente da fábrica araras, cabi-
des, provadores, balcões, es-
tantos em tela e vidro, cintei-
ros, calceíros, etc. Facilitamos,
o pagamento entrega imedia-
ta. Ruo 25 de Setembro, 968
qualse esquina da rua Vileta,
bairro ao Marco. Fone
226-3404.

5005934

ATENÇÃO MANICURES E
PEDICUROS — Vendemos
mesas manlcures, cadeiras,
banquetas, pedicuro elétrico,
estereli zadores, suportes,
aros, bacias, pu.fôs C/gaveta e
outros móveis e equipamentos.
Antônio Barreto 605, entre
Generalissimo e D.Romualdo.

0076005

BAZAR EM EXTINÇÃO —
Vendemos balcões, vitrines e
mercadorias fone 225-2137.

5008985

cci
.nos e [fus com-

, - p/q/vocôs possam
.-t.nli_r.__. o sonho do grande dia
filmamos s/festa Av.Nazaró
444/94 Ed.Ouro fone
222-0476.

5008661

VENDE-SE— Lindo vestido
de noiva e televisão colori-
da.Tralar 222-7854

5009076

BARRACAS PARA VEN-
DER — Com 2x3metros em
madeira e chapa galvanizada
com cobertura de vinco, ótimo
para você que tem comércio
em praça, praia, feiro ou es-
quina. Tratar pelo fone
231-5149.

5009700

CAMINHO DA PAZ ESPI-
RITUAL —Irmã Conceição ela
lhe dará uma orientação segu-
ra, amores mal correspondido.
Es vítima de ódio ou perse-
guições, negócios embarca-
dos, pertubações ojpirituois ou
qualquer que seja o seu pro- .
blema. Consultas c/Bola de
Cristal jogo de Cartas. Rua Dr.
Assis, 638 canlo com Almiran-
te Tamandaré. Cidade Velha.
Fone 224-5883. Atende todos
os dias

0076519

POSTO DE COMBUSTÍVEL
—Vende-se na Ilha de Marajó.
Fone 229-6302/229-1716

5009488

ROUPA INFANTO/JUVE-
NIL— Agora v.não precisa ter
dispesos c/viagem c/p/comprar
a melhor qualidade em roupas
infanto/juvenil.AmajEon Fas-
hion fabrica a melhor roupa
por preços abaixo de seus con-
correntes do sul do país.Apro-
veitel faça suas compras p/o
Natal. Marque sua visita c/Mô-
nica fone 231-5394

0076773

VENDO 5 MAN.EM Fl-
BRA—Sendo 3 mas e 2 fem.
1.500,00 cada estantes p/bou-
tíque em cerejeira o outros
acessórios. Ver e t/Av. Alm.
Barroso, 71 Loia-9 e 10
Shopping São Braz.

0076912

FERRO
P/construção e

Serralheiro. Ligou
chegou 226.3012.

MATERCO

m^__W Emendas

r__" ferro e jjrfJjft^ Galvanizada J
fT___t e muito mais I

Emendas
Orilhctas
Manilhfjs
Sapatilhas

Corrente de
Ferro e.

Galvanizada
e muito mais I

¦ ___*£".| Abr _____ |H P___ H0_K»J

VENDO 90 CAIXAS DE
CERVEJA — 70 de Pepsi 20
de Sodo e 20 de Coca e 3 de
Pepsi Litro tralar fone
231-3010 com Cléo.

5010203

VENDO TV SHARP DIGI-
TAL —20 pol. a cores p.
1.500 e mini padaria e confei-
•-'ia c npleta Meai para mi-

'ir., esc .'"'.000. Trotar
e! r . 00 fone

5Ü32.

0076986
VENDE-SE UM CURSO DE
INGLÊS — Completo da BBC"FOLIOW-ME" com 8 fitos de
vídeo cassete, 8 livros básicos
de apoio, 16 cadernos de
exercício, tudo sem uso com ca-
pas e na caixa. Tambóm uma
coleção completa de livro di-
dótico de l^e 2?grau e vesti-
bular de conhecimento gerais,
tudo NCz 6.500,00. Tralar fo-
ne 229-2415 com D.Ediza ou
Paulo Emílio.

0076781

ASSEMBLÉIA PARAENSE
Compro título sócio proprie-

tário da AP pg. a vista p/me-
lhor preço venda e aplique o
seu dinheiro f/c/Everatdo Fone
224-9077 vendo diversos títu-
los da Tuna e Clube do remo.

0076657

VENDE-SE UM CARRO DE
CACHORRO QUENTE —
Completo. Tralar pelo fone
231-2254.

0076772

SE VOCÊ ESTA PENSAN-
DO — Em montar a suo Loja
não perca esta grande oportu-
nidade vendo uma montada no
Centro da Cidade com todo es-
toque, acessórios completos e
clientela formada por apenas
NCz42.00O,OO. Tratar com a
proprietária pelo fone
2200534 ou 231-1390 no ho-
rário comercial.

0076786 I

Os mais bonitos e originais estãb na

_ SGQrüáü íüfôiiw
** Impressos • embalagens ' editora

Entrega imediata
Faça-nos uma visita,

fone: 224.6011
Av. Magalhães Barata, 391 • Belém • Rara

RAIMUNDO OLIVEIRA NAVARRO DE AGUIAR
Comunica a quem interessar e ao comércio

em geral que teve roubado do interior do seu
veículo os sepuintes documentos: Carteira de
Identidade, Carteira Nacional de Habilitação
e cartão de crédito American Express n?
376423025481003, qualquer informação co-
municar para o fone: 222.5872.

PARATOLDOS
SUPER PROMOÇÃO
DE FIM DE ANO
O PIONEIRO NA
Fabricação de Toldos: Fixos
e automáticos, cobertura em
alumínio e abrigos para car-
ro em todos os tipos:* Fique certo de que você está comprando

o melhor pelo menor preço.
Comprove.

Orçamento sem'compromisso: 222-6487

INFORMATIZE:
* Contabilidade * Contas a rece-

ber * Contas a pagar 
* estoques * fo-

lha de pagamento * controie de
vendas * mala direta * imobilizado.

PROGRAMAS
PERSONALIZADOS
NA SUA MEDIDA!

Consulte-nos: Tel.: 223-3733

AÇÕES—Tuna Luso Remo
Paissandu remido Interpass
etc.Vondo facilito (aco qual-
quor negócio falar c/Everaldo
Auto Gil matri* Trv.Froi Gil
249 F/223-3351
223-3500,logallzomos s/vel-
culo junto ao Detran

0076681

VENDE-SE
Uma rolro-oscavadoira

marca Ford, pneus novos em
bom estado, e uma patrol mo-
tor Mercedes em funciona-
mento. Tralar na rodovia
Augusto Montenegro 654 -
leoaraci - Bairro aa Agulha.

FREECARD
Comunica aos seus asso-

ciados que o senhor Raímun-
do Nogueira Júnior não
pertence mais ao quadro de
cobradores de sua empresa.
Portanto a empresa não mais
se responsabilizo por cobrar.-
ça feita pelo mesmo.

APROVEITE -Colça-.nxuto
(!dosos)60,00 ettetoicòplo blc
70,00 Almofadai d'água red
Equad 135,00 colchões
d'água solt-ret 580,00 casal-
redondo 1.850,00 tudo c/10%
descò vista f/235.1325.

5010343

ATENÇÃO — Sr.empresários
e compradores temos todo tipo
de material de expediente
p/seu escritório com dei.de
15% à vista e 10% faturado.
Ligue pra gente 224-6537 '

5010228

BARBADA— Vendo uma má-
quina de calcular Sharp de me-
sa am perfolito estado
1.000,00 e uma máquina de
datilografia marca Remington
em perfeito estado
900,00.Contato 223-1891 ho-
rário comercial

5010321

BERÇO ORADUAVEL
—Branco semi-novo completo
p/criança até 3 anos. Ver qual-
quer hora rua Ó de Almeida
820 fone 223-1756.

0076909

__ _____S^<_rM_pfM^fi%I%f»ll<r«j.
Persianas e Forros Ind. e Com. Ltda.
FORROS E FACHADAS

PURIFICADOR DE ÁGUA UIFER
Consertamos sou

aparelho Ulfer e ven-
demos peças de repo-
sição. Purificador de
preço de fábrica. Rua
Manoel Barata 514 sa-
Ia 12 altos da Bagdá.
Fone: 244-0371.

ADSC-TURISMO
levo vocò a conhecar ao Rio

do Janeiro, Potropóli», Vilor doi
T-I.i, Sio Paulo |2 dioi). B.Hori.
zonf_>, Foz do Iguaçu, Paraguai _
Argentina. Em finibui dar condi-
donadod« luxo, hotel cot.Foni.vi_l,
-.guiai de comprai nai principaii
capitai.. Sofdai: 03.11.89 e
17.11.89. Rai-rvoi 233.4923, Di-
noiva e J.Carloi.

PAI OSMAR
Atende diariamente

com jogos, do búzio, mão
de cartas e fazendo qual-
quer tipo de trabalho no
curího espiritual. Rua Side-
ral, 102, Rodovia Augusto
Montenegro em frente à Fá-
brica Leal.

FOZ DO IGUAÇU
Faça suas compras em

Goiânia, São José do Rio Pre-
to, 2 dias em S. Paulo, Foz do
Iguaçu, Paraguai e Argentina
e no regresso conheça as
águas térmicas de Maringá.
Saída Belém dia 18 de novem-
bro. Informações pelo fone
228.0060 com Rouzivaldo.

P/const. e serralheiros
CIMENTO

M. Melo Mat. de Const.
Rua Jerônimo Pimentel, 665

Tel. 241-1215 • 241-3008

LAJES
PRÉ-FABRICADAS

Promoção sem igual e
grande facilidade de pa-
gamento 3 vezes sem juros
e total assistôncía técnica
gratuita, orçamento sem
compromisso. Fones
226-0383 o 226-2343.

f_ÍM^i
MATERIAIS DE
GOHSTRÜÇÃO:

SERVIÇOS, MATERIAIS
OBRAS DIVERSOS

REFORMAS ———
CECON— Esquadrias de alu- LAMBRIL DE CEDROR ANA
mín.o.made.ra e grade de ter- —De 1 -"qualidade, seco em es-
ro,serv,ços de reforma.pinlu- tuf- belíssimo ocabamento.

_2!.Pl_?BC<,Ça0 
°'F0"e Qualquer 

quanlidade para
pronta entrega. Preço abaixo

5009101 do mercacj0: NCz25,00 m2.
~'Jim.>_._¦___¦_¦__-_¦_. - _.._.___ ™* Procurar Dna Graça a Rod.Ar-

_.°,cSJ_^f_ES 
EcREFOR- thur Bernardes 1249. (one.

MAS GERAIS — Executo 233-0556/233-0778.
legalizo todos os projetos, pin- 5008625
to edifícios, raspo, encero e vi-
trifico tacos e tábuas. Orça-
mento sem compromisso. Eng-0 "
Augusto, fono 241 -0560. MADEIRAS —lambril assoa-

I..V7M.H. 'no 
frexal vigas esteios ripai

ESOUADRIAS DE ALUMl- 'j?0,' pernamanca _"">»,.».
___(/¦_ wuaiquer tipo de madeircNIO —Fazemos portas,iane- „/„,,„¦ ¦_ rc
los, grades de proteção de alu- HH 

ob'' om 
cbru,° 

°>
nlnio.box p/banheiro t/vi- «R°™.« .«• Macor Serraria,

dros.pedra de mórmore.Orço- °V- ÍW Sayão, 32 (ante-
me ã° E,"?Í° N,ova> P°rt° de
s/compromisso.F/228-2079 „0!P',,cl N,a.vflau"'° a0 B°"-
Alubox. Av. IP de P°^ 

fone 241-3263.

Dezembro,633. 0076287
5007343

wÊÊÈÈm ^W

Em alumínio, Aço,
Styrofoam e PVC.

Em alumínio, Aço
e Flbrocimento.

PERSIANAS

COMPRAMOS TUDO
(USADO) —Ligue Vasques
(223-9552) ou (225-4792).
Atendemos em 24 horas e [á
levamos o caminhão p/retlrar o
objeto. Pagamos o melhor pre-
ço em dinheiro, não importa o
Estado. Ligou- Vondou-
Vasques.

0076938

EMPRESA INDONEA
PROCURA ESCRITÓRIO —
Com 4 salas e telefone ou casa
para uso comercial com telefo-
ne. Trotar com o Sr. Paulo Ro-
berto pelo fone 229-7761.

5010107

FORNINHOS —Se você
quer perder peso sem sair de
casa, adquira já seu forninho.
Construo ná mais de 10 anos
para as principais academias.
Alcindo Cacela 1938. Tel
229-3849. Preço à partir de
300,00

0076854

PURIFICADOR DE
ÁGUA— E,sauna residencial
Europa,promoção do môs.pre-
ço à vista em 3x s/juros.T/p/f o-
ne 229-7733 e
222-9559.0bs:Temos purifi-
cador de água gelada.

5010169

VENDE-SE 1 CONJUNTO
DE SERESTA —Todo equipa-
do. Tratar no Conjunto Provi-
díncia Rua 12 Q-18 _-°!82.
Falar c/Raiol.

0076894

VENDE-SE 80 GRADES DE
CERVEJA — Vazias 70,00
cada. Vendemos em quanttda-
de menores. Tralar pelo fone
222-2908 a partir de Segunda
feira horário comercial.

5010212

VENDE-SE CARRO CA-
CHORRO QUENTE—P/mo-
tivo de viagem c/grade re-
frig. bandeja e outros.Preço
8.000,00.Tratar no local
BR-316 em frente a Queiroz
Galvão ou na R.flons Amigos
39B antro.ao lado Paradiesel

0076896

VENDE-SE MATERIAIS PA-
RA ACADEMIA— 259 leilos
de bolachas ani!has,9 barras
para alteres,7 aparelhos para
musculação, 1 apoio com 5
exercidos e 12 alteres de mão.
Valor 20.000,00.Obs:Aceito
proposta.Fone 224-4883 Sér-
gio Franco.;. 

,-. 3010209

VENDE-SE VESTIDO —Po-
ra 15 anos ou casamento n-°
42/44 feito em cetim e filo bor-
dado na cor branco, valor
NCz500,00. Tratar fone
228-0391.

5010045

VENDE-SE— 3 máquinas re-
gistradoras,uma geladeira in-
dustríal tipo frigorffico,4 estu-
fas,estanle de vidro para pare-
de,estante oratório e arca em
madeira macíça,tudo no esta-
do.Tratar pelo fone 222-2761

5010284

VENDE-SE— Uma máquina
de escrever eletrônica Facit
modelo 9401.Valor
5.500,00.Tralar pelo fone
233-4160 com Nozaré

5009512

VERTICAIS: Em lâminas HORIZOr. T: Em lâminas
de alumínio e tecido. de alumínio com 50,35

e 25mm em várias cores.

ESQÜAD. DE ALUMÍNIO

HffiTO B_____1IHlira Hwil
Box, Grades de Proteção, Portas, Alumínio em geral.

Av. Gentil Bittencourt.; 2128.
Fone: 229-8062,

O GUARANI
1 COMPRE MAIS GASTANDO

MENOS
- DIVERSOS-

I
I
I
I

Telhas Translúcidas, Cal Virgem, Carvão Mineral, Te-
soura p/ Vergalhão, Borracha em Lençol d e sem Lo-
na, Estanho, Solda Branca, Cimento Branco, Vaselina
Sólida e Liquida. Chumbo Lingote e Chapa Galv.

LOUÇA SANITÁRIA
Bacia Turca, Mietório, Bidês, Lavatórios c/coluna e Sa*
boneteiras, Papeleiras, Pias, Tanques e Mictórios Inox.

AMIANTO E GAXETAS
Tecido - Fio -Gaxeta Grafitada e Encenada.

MATERIAL REFRATARIO
Cimento - Terra • Concreto - Tijolo.

MATERIAL P/POUDOR E EMPALHADOR
Fitilho, Extrato de Nogueira, Negrozina, Parafina, Es-
tearina. Cera Virgem, Carnaúba, Tintas e Vernizes.

MATERIAL PARA EMBARCAÇÃO
Prendedores, Esticadores, Manilhas, Sapatilhas, Destor-
cedores, Cadernais, MoitÕes, Ganchos Patentes, Trapo
Costurado, Estopa Branca, Anôdo de Zinco, Metal Pa-
tente, Ferlicon, Baldes Galvanizados, Ruberóide, Ru-
berina. Corrente Galvanizada 1/4" à 3/4"

NUNES CUNHA FERRAGENS. LTDA

I
I

, Tv. SAO PEDRO, 233 • FONES: 222-1869 • 222-1669
142 anos servindo bem.

ESTACIONAMENTO FACILITADO

I

PORTAS
DE MOGNO E JATOBÁ PARA

PRONTA ENTREGA

LAMBRIL
DE ANGELIM PEDRA

BELÉM MANUFATURADOS DE MADEIRAS
FONE: 231-1372

Rua da Mata, 194 - próx. Av. T. Bastos

:_*£ 1:.:__:„:>*_-

TERRA
REFRATARIA

e muito mais é
na Cifema

LAMBRIL—Vondoso lambril
de angelim de Ia a 33,00
m2.T/f/231-3917 ou Pas.José
C.Almeida 06 na Rod.A.Mon-
tonogro próximo a pousada
Ele Ela.Temos rol e entrega-
mos na obra. Venha conferir
esta oferta.

0076050

ESQUADRIAS DE FERRO E
ALUMÍNIO — Fabrlcamoi
grad», balancim, etoda ca-
racol, porta sanfona, eu, me-
tállca p/galpão e box portai e
[anelat de alumínio am 2 pa-
gamemos. Fono 229-0992 e
229-7788.

5010221

FIEL ESQUADRIAS DE
ALUMÍNIO -Janela. íim-
nlw 550,00m2 lanela Iraba-
lhada 650,00m„ Box p/ha-
nheiro 350,O0m2 gradei do
proloç.o 230,00m2 corre-mflo
• poltoril 350,00m2 portai
ilmploi 600,00m2 trabalhado
650,00m2 toda do voneilano
750,00m2 toda do lambril
900,00m2 balacim maxiar
650,00m2. Temos o melhor
preço o «orvlço da Pca. Solicito
o uu orçamonlo p/f/233-.081
Atendimento rápido o garanti-
do.Av Senador tomos
3915-Sacramonta.

5010117

LAMBRI LIXADO
—Pelo menor preço
do mercado venha
ver pra crôr fabrica-
cão própria.Humal-
10,2022 ao lado do
Domproco Fone
226-2410

5010218

LAMBRIL ANGELIM PE-
DRA —Não compre antes de
conhecar a qualidade do vare-
jão do Lambril. Totalmente se-
co pronto para aplicar. Av So-
nador Lemos 2056-A.

00768.6

LAMBRIL ANOELIM PE-
DRA — Promoção quinzena
do Lambril, desconto do ató
25%, lambril seco pronto para
ser aplicado ou.Av. Senador
Lomos 2056-A Fono 233-0501

0076847

MATERIAIS DF '.ONSTRU-

ÇAO—P.dra 9m3
550, C, areia 10m3
450 00;barro 1 Om 3
4P j,00;aterro 10m3
200,00;torra preta 10m3
350,00,-aronoso 10m3
300,00. Podidos p/F/233-0725
Obi.pagam.na entrega metra-
gem certa

0076964

MATERIAIS DE CONSTRU-
ÇAO—Areia e barro 16m3
700,00 10m3 450,00 8m3
360,00. Podro preta 12m3
840,00 6m3 420,00. Aterro
arenoso 16m2 400,00. Seixo
lm3 130,00. A p/entrega pe-
didoi polo lono 228-3285.

5010152

MOURA MAT. CONSTRU-
ÇAO — Aterro arenoso ou pi-
corra 10m3 300 barro 10m3
400 oroia 10m3 500 pedra
prota 10m3 700 aterro preto
p/jardim 10m3 400 soixo 1m3
170. Entregamos Belém Mos-
quoiro o Outeiro f/2296880

5010314

SÀO PEDRO MAT.DE
CONSTRUÇAO-Fabrica o
vende tijolos do t/os tipos o for-
matos.prod.refretários p/for-

• nos,churrasq.caldeiras,e cha-
mlnés o lajotas litrocerômtcas
p/revost.de parede/faixa- |
das.telhas t/os típos,madeÍras
em geral,ferroqenj.v.encontro
à Av.Bernardo Sayão 32
F / 2 2 2 - 1 5 0 8
px.Banpará(Ag.Est.Nova)

0076911

BOXES PARA BANHEI-
ROS — NCz 350,00 m2. Pa-
gamento apenas após instala-

rç__0/ke'o serviço-agradbrvWu.
minio e acrílico de 1-a. Atende-
mos sábados e domingos. Por-
tas. Janelas e balancins.
TF/2282172.

0076605

COMERCIAL VIP LTDA —
Temos para vender: Compen-
sado, Lambri, Mogno. Apro-
veite o preço de inauguração.
End: Lomas Valent:nas n-°
1209, entre Visconde e Mar-
quês de Herval.

0076737

ORIENT MATS CONSTRU-
ÇAO—Liquidação parcial es-
toque só esta semana desconto
geral 40%+ 10% confere nos-
sos preços tintas ferragens
mats elétricos plásticos Av
Gentil 1584 (entre
14Março/AlcÍndo).

5009223

CaWma
Av. Almirante Barroto, 165

Fone: 228-2900

E
EQÜIPAHEITOS:

CIMENTO
REFRATARIO

e muito mais é
na Cifema

JS__iaí
Av. Almirante Danoso. 165

Fone: 228-2900

OÍI
TOLDOS

COBERFLEX

NA VIDRAÇARIA VITRINE
BOX — Portos, janelas, vilri-
nes, vidros, espelhos e box a
preço real, só cobramos a mão
de obra no orçamento, com ei-
ses preços a concorrência está
uma fera. Ligue já 231-1786
Rua da Marinha n-° 66
Marambaia.

5007473

APLICAÇÃO DE LAMBRIL
E CONSTRUÇÕES—Aplica-
se lambril angelim pedra ou si-
mílar mão-de-obra ó
NCz25,O0m2. Reforma-se e
constroe-se qualquer tipo de
imóvel. Orçamento sem com-
promisso.Ligue 224-2382.

0076639

BOX P/BANHEIRO —Super

promoção p/tempo limitado.
Somente NCz 420,00 o m2.

.Alupar 222-6487.
0076573

ESQUADRIAS EM ALUMl-
NIO —Promoção de fim de
ano, janelas em alumínio c/vi-
dro box p/banheiro grades de
proteção. Orç. s/compromisso.
Alupar 222-6487.

0076571

AA metalKFjDm
résQUÁORIfiS DE ALUMÍNIOl/" /yy^ y

aÍMC -ACÚSTICOS.
w-.hi_i.il/ivi_uivu- y'
•FORROS MET4L(C0SLf_Asp__S E JI
^BKHACttS.LOXALPfí E E»RALIP_.4•B60S PLASncpS E PT BORRACHA

TELHAS'DEACO ÇAtVAClIZADO E
R.y_BQWlM9^l.»<B<t-L. IJW-t^.^22-42J9--B_C^rmALUBOX

Fabricação de Esquadrias de alumínio com
vidro, pedra de mármore, Box de Banheiro
Grades de Alumínio, Forro, Divisória, etc.

Av. 1? de Dezembro, 633 Belém-Pará
FONE: 228-2079

ALUGUEL,
COMPRA VENDA

E LEASINQ

VENDE-SE UMA EMPRESA
—De Navegação credenciada
pelo CNP com 2 balças sendo,
uma motorizada com capaci-
dade para 100m3 e outra fal-
tando motor e com capacidade
para 8 0 m 3 . Fone
229-6302/229-1716

5009487

MAQUINA ELÉTRICA OLI-
VETTE — Vende-se uma quase
sem uso.Tratar pelo fone
229-7867, com Prof. Miranda
ou Suety

0076211

DI7ERS0S

VENDE-SE— Máquina Xorox
modelo 2 . 600. Valor
4.000,00.Tratar fone
224-8064

5009417

BOMBA INJETORA SCA-
NIA —Vondo 06 cil semi-
nova, na garantia 01 intercam-
biador MWM novo c/colméia,
01 eixo virabroquim Scania 01
eixo GM. T/Dr. Moraes 748,
térreo e/Pariquis e Mundurucus
223-0442 222-4579"224-1225.

0076307

EIXO VIRABREQUIM SCA-
NIA—Vondo 06 cil 1 GM ma-
rilimo 1 intercambiodor MWM
novo 1 bomba injetara scania
semi-nova na garantia
t/Dr.Moraes 748 lórreo entre
Pariquis e Mundurucs
2230442 2224579 2241225

0076308

VENDE-SE UM TORNO — 1
Compressor do ar e uma Cho-
cadeira novos á vista ou a pra-
zo; ou troca-se em tinha tefefâ-
nica tratar na Av Pedro Miran-
da 1549 Pedreiro, em frente
ao Posfama.

'1009161

VENDE-SE —Uma estrutura
de metálica em arco com
400m2 pronta entrega aceita-
se proposta Inf. e venda
225-2383 224-0866
224-6075.

5009236

CIAVENTO — Vendo oxce-
lente catavento com torre de
lOmetros. semi-novo pouco
uso.Preço p/vender
NCz4.000,00.Tratar fono
22Ó-0518 horário comercial

5007846

MIRO MAT. CONSTRU-
ÇAO —Areia e barro
45,00m3 pedra 70,00m3 sei-
xo lav 130,00m3 sá p/carro-
das fechadas 10m3 aterro
250,00 Temos cimento, tijolos
e madeiras pedidos p/fone
231-0765 e 231-4563 paga-
mento no ato da entrega.

0075699

PEÇAS CATERPILLAR —
Vendo lote de peças novas e
usadas para Trator D-8 e
MS621. Tratar fones
235-0403 ou 235-0588 no ho-
rário comercial.

5009009

ROÇADEIRA AVARE —
Grande modelo SP2. Vendo 2
em condições de uso. Tratar fo-
nes 235-0403 ou 235-0588 no
horário comercial.

5009001

TRATOR DE PNEUS CBT —
Vendo em bom estado modelo
Grande PerIcins. Tratar fones
235-0403 ou 235-0588 no ho-
rário comercial.

5009006

VENDE-SE MAQUINARIO
SEMI-NOVO —2 Máquinos
de Solda 250 amperos, 1 Poli-
corte paro disco de 12 polega-
das, 1 Furadeira de bancada,
1 Bozouro Bosch 1 lOv, 1 Com-
pressorpeq.de 220v, 1 Morça
de Aço Forjado n-t>, Tesoura
para Vergalhão n-_3, 1 Dobra-
dor de Metalão. Total p/tudo
NCz25.000,00.T/no
f/233-2120 falar c/Carlos
Jorge.

5008087

VENDE-SE PLAINA DE-
SENGROSSADEIRA —Fun-
cionando. Tratar 241-2200.

5008991

Deixe para amanhã
o que você não
pode realizar hoje.

Hoje ó domingo, e a
Polecar está fechada.

Mas amanhã, bem
codlnho, abre as

portas. E como rotina,
oferecendo os

melhores carros com
proclnhos do

tamanho de um
polegar. n_t___&
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POLECAR
Trav. 03 de Maio, 771

Tel.: 222-0258-224-0832

E PRA LEVAR
SEMANA

DE OFERTAS.
LINHA CORRENTE. 10,00
SHAMPOO COLORAMA 04 nt%
500 ML. Caixa c/6 _-__,U0

SHAMPOO HALLO
450 ML. Caixa c/6_ 26,00
SHAMPOO oh nn
ÁQUA MARINE Caixa c/6 £O,00

BRINQUEDOS MEPLASTIC
DESCONTO ESPECIAL DE__ 102

VARIEDADES LTDA.
ARMARINHO EM GERAL

Rua Dr. Assis, 417 - Fone: 222-8857
Belém - Pará.

GERADOR — Vende-se um
usado,em ótimo funcior.or.it. n-
to, marco bambo 221 de 08
kva, 1800 RPM, 03 fases, volls
220-127.Preço NCz6.000,00.
Tratar Fone 227-1471

0076805

RADIO PARA BARCO
—Vende-se um rádio VHF no-
vo para barco f o n e
224-3147/223-5275.

0076794

VENDE-SE UM BARCO CA-
MARONEIRO — De ferro de
alto mar com capacidade de
100 toneladas. Tratar no fone
223-2732.

5009434

VENDO APARELHO IN
GLÉS SOFIRTICADO — Pa
ra detectar ouro, prata e plati
na em geral com lOOm de ca
bo sub-morino e 40m terrestre.
Ver e tratar Rua São Nascente
n?23 fone 243-0124.

5009525

CONSULTÓRIO DENTA-
RIO — Cadeira motorizada,
equipo, refletor bt-focal, cuspi-
deira c/sugador. Sem uso (no
caixa). Preço NCzl7.000,00
Tratar 223-6539 com Rose.

5010208

MOTIVO DOENÇA —
Vende-se máquina de Tricô 2
fronturas parff 82O:»8Q0.2 en-
ro.laí/BÍ_s èl_frico _¦__!?_? To'-
lefirfe 222-7072. 

' ¦

5010197
VENDE-SE UMA MAQUI-
NA REGISTRADORA NCR
— Com 12 dígitos semi-nova.
Tratar pelo fone 223-6845.

5010131

VENDO —Uma traçadeíra ou
esquadrejadeira para indus-
tria de móveis valor
NCzlO.000,00 ver e tratar na
9 do Janeiro ent Diogo Moia e
Oliveira Belo 112 fone
222-1538 com o Sr.Dorival.

5010315

VEÍCULOS:

VOLKSWAGEN

BR-800 — Novo lançamento
da Gurgel com motor de 2 ci-
lindros fazendo 25KM com 1
litro de gasolina todo em fibra
vende-se um OKM já emplaca-
do por NCz65.000,00 tratar
pelo fone 223-5131.

5010243

VENDE-SE CONSÓRCIO
TAGIDE — Carro usado, no-
vo ou moto CB 450 preço
NCz25.000,00 tratar
225-0421.

5010200

VENDE-SE UM FUSCA 83
—Bom de lutareia e motor va-
lor NCz 12.000,00. Tratar na
Generalissimo Deodoro 1239,
em frente a Farmácia Avenida,
fone 222-2174

5010150

VENDE-SE UMA BRASÍLIA
—Verde clara ano 81 super

conservada. Tratar nos fones
225-3762/223-2211.

5010304

VENDE-SE VOYAGE 83—
Valor 21.000,00.D.Romualdo
Coelho 804 fono 225-4359

5010043

VENDO GOL GE MAR-
RON 37 —Fone 223-8745.
Tratar com proprietário.

5010112

VOYAGE LS 83 —A gasoli-
na mecânica e lataria jóia do-
cumentos em dias cor verde
pneus novos v/22.000 c/dono
Alm.Barroso 746 apt? 304 B
entre Chaco e Humafta
226-3202 Tratar na segunda
feira.

0076929

VARIANTE II —Vende-se lo-
do originai, sujeito a teste. Ver
e tratar Ô de Almeida 885 fo-
ne 224-1716 com
proprietário.

5010262

CARROCERIA BRAS/80—
4 p.vendo toda re-
for.s/ferr.pÍnt.nova,tudo novo-
: P a p o , a n t i -
papo,cabeçote,colarinho, pa-
ralamos,assoalhos, longa ri-
nas,painel trás .etc. Preço
6.000,00,motor,2 carb.no
est.e conj.cx de marcha e eixo
tras.3.000,00.T/c/Jorge Padre
Eutiquio 2123 f/224-4726

5010191

FUSCA 81 —Azul metálico
selado ató 90 mecânica 100%
em boas condições NCz9.000
tratar na C.Nova I WE B-B ca-
sa 422 f/235-0803.

5010346

GOL 81 MODELO 82 — A
gasolina, carro em bom estado
de conservação, rádio toca-
fita, pneus novos, documenta-
ção em ordem. Valor NCz
11.700,00. Tratar 241-6550.

5010230

GOL 89 1.8 —Único dono
carro muito novo valor 55.000
troco menor valor tr.Rua Anlo-
nio Barreto 1 105 222-4940 2-°
feira.

5010291

CONSIGNAÇÃO—Carro ou
moto vondemos p/você pelo
melhor preço e sem despesa li-
gue 225-3235 Bessa Veiculos
Tv.R.Barbosa 1672 podemos
comprar trocar ou financiar fa-
ça uma avaliação na Bossa
Veículos.

5010035

GOL 86 — Equipado com ¦
som completo, jance do mag*
nésio e pneus radiais aro 14
novos cor metálica etc. Trator
pelo fone 224-5775. Preço
NCz 28.500,00.

5009814

GOL GT 1.8 GASOLINA
PRETO —Son completo teto
solar. Buggy Giands vermelho
perolizado 2 capotas, proprie-
tário fone 222-8935 ou
225-3583. Ver Emave
Carboradores.

5010078

GOL GT 1.8 GASOLINA
PRETO —Som completo teto
solar. Buggy Giands vermelho
porolizado 2 capotas, proprie-
tário fone 222-8935 ou
225-3583. Ver Emave
Carboradores.

5010082

K O M B I 7 9 —
P/NCz7.50O,OO, om bom esla-
do, cor bege. Tratar c/Rubens
f/228-2462 na Antonio Baena
186-A (entro 25 e Duque).

5010303

SANTANA CD 86 — Branco
completo com ar, som, direção
hidráulica, vidro, portas e an-
tena elétrica e vendo umo Mo-
bilete Caloi ano 86 tratar
225-2295.

5010309

FUSCA 1300 ANO 79 - I
Todo inteiro pinlura o lalarDi
excelente.Tratar Rua Boavan-
tura da Silva 1680 entre Alcin-
do Cacela o 9 do Janoiro.Vu-
lor 650000.

5009456

KOMBI PICK-UP 80 —
Vendo toda inteira solada até
90 motivo viagom. Tralar Tv.
14 do Março, 141, entro For-
roira Pena o Manoel Evaristo.
Fone 224-5391. Proço
19.000,00.

00765.2

PARATI OKM — Cor o com-
bustlvel a escolhor,entrada do
25.000,00 mais 34 do
1.670,00.Aceito seu usado no
negócio.Fono 224-8392 '•

50094B6

PICK-UP KOMBI DIESEL
83—Super conservada pneus
novos rádio oxc.do mecânica o
lataria sujeito a qualquor toste.
Vondo ao l-°q. chegar Tv.Frei
Gil do Vila Nova 351
f/2253336. Tralar na
segunda-feira

0076703

SANTANA 86/87 GLS —
TT. solar rodas mág. 4p. 600
vid. elét. bancos Recorro NCz
48.000. Aceito Oforta e troca.
Tratar Rua Roso Danin n-°996'
Canudos.

0076585

SAVEIRO 89 — Vendo-se-na
cor azul slratos pouco rodado
estado de ok, c/garantia do fá-
brica. Tralar fono 223-7286

5009468

TAXI VOLKS ANO 81' —
Vendo ou troco em bom estado
de conservação. Facilito o pa-
game/ilo. Ver e tralar Rua da
Marinha 45 fone 231-4028 ou
231-1071.

5009507

VENDE-SE SAVEIRO 85 —
Impecável tratar Castolo Bran-
co 2035 casa 53 entre Canpu-
nas o Paes do Souza ou fida
fone 229-5514 ap^ós
8:00horas.

5009448

VENDE-SE UM PASSAT
83— Modelo 84.Tv.Lomas
Valentina n-° 48 ou pelo fone
226-9180

0076761

VENDE-SE UMA PARATI
88 — Em excelente estado de
conservação, 4 pneus noíos.
Preço barbada. Tralar
222-7640. .

0076562

VENDE-SE —Fusca 1300 ¦
bancos altos som c/amplilfica-
dor 4 pneus novos ano 78 pre-
ço 8000,00 tratar-no
Cj.Gd.Novo IV WE 47 n__21.

007iè23-

V E N D O P O R
NCi12.499,90 — Ou'p'ela
melhor oferta Passai 81 gasoli-
na rádio AM/FM bancos allos
mecânica lataria pintura e
pneus 99% selado até as pró-
ximas eleições para Governa-
dor. Ver e tratar com Luiz 9 de
Janeiro 2015 fone 229-10_l.
Faço negócio com intermedia-
rio e aceito ch e.cfu e
(administrativo). {

007^797

VENDO SANTANA 2000
CL OKM— E n t r a 

'd 
a

42.20O,O0,rr_is saldo de con-
sórcio.Aceito seu usado no,'ne-
gócio.Fone 224-8392 "'

50091178

VOYAGE 82 — Vendo orn à
gasolina, cor vQrfJp_rne|á[ico,
solado 90, mo(óríJl"c'ôni_jíó o
pneus bons, apenas cfiff_.tl.pu
batido. Valor NCz 12.000V00.
Tratar Barão do Triunfo 2525
fone 228-2726 com Orlando.

5009464

VOYAGE CL ANO ^88—Modelo 89 com toca-fita ro-
da de magnesio seguro total
17.000l<ms rodados valor
NCz 55.000,00. Tratar;^om
proprietário telefone
224-9997.

5009^08

AUTOBEL JOÃO BALBI N?
109—Com estes o outros con-
servadissimos Voyage LS-83,
Parali LS 86, Gol LS 86,"'<3ol
CL 88, Opala 79 o oulro" 81
complelo, Marajó SE 85,'Cho-
velte SE 89, Monza SLE' 83
Corcel L 82, Fiai Uno 1.5 com-
pleto ar 89, Marajó 85, Cho-
vetto SL 86, Dol Rey ouro 83,
Escort L 89, não fechamos
p/almoço.

0076006

GOL Gl/VOYAGE GL/PA-
RATI GL—Através do consór-
cio em 50 moses s/juros opção
a outros modelos e marcas
prestação a partir de
1.444,26 p/mês Assemb/dio
18/11 inf/AI Cacela 1380 ou
através f/241-0802.

5008809

VENDE-SE SAVEIRO ANO
87 — ótimo estado trator
Avenida Alcindo Cacela 2313.

5008057

VENDE-SE UM SANTANA
CD Ano 86— Em bom estado
de uso.Tratar polo fone
235-3715

5008799

VENDE-SE UMA BRASÍLIA
ANO 77 — Em perfeito esta-
do de conservação, jance de
magnesio e boa de mecânica.
Valor NCz 9.000,00. Tjalar
Trovessa Mauriti n-°2814 Mar-
co ou pelo fone 226-1297.

5008599

VENDE-SE UMA KOMBI
84— Em ótimas con-
diçoes,pÍntura original,pelo fo-
ne231-1013

5008567

VENDE-SE UMA KOMBI
ANO 86— Semi nova.A tra-
tar no Minibox Jumbinbo" Vib
Virgínia entre l-°de Dezembro
e Estrada da Ceasa ou pelo fo-
ne 226-5307 com proprietário

5008603

VOYAGE GL/SAVEIRO
Gl/GOL GL—Através do
consórcio em 50 meses s/juros
opção a outros mod o marcas
prestação a partir de
1.614,39 p/mês Assemb/dio
18/11 inf/AI Cacela 1380 ou
através f/241-0802.

5008816

VOYAGE LS 83 -Vendo
precisando de pequenos-repa-
ros. Preço 23.000,00. Obs:
Conseguimos financiamento.
Ver e tratar na Rua Curuca
760 próx. o Djalma Dut/a Te-
lografo fone 223-8063. ,

0076021

KOMBI EXECUTIVA 83 —
Super nova Fusca 80 perfeito
Chevelte 81 e 83 A-10 85 Ma-
rajó SLE 88 c/alarme est. de
nova Fiat 80 bom estado. Voi
28 de Setembro 1135 c/Jaime
fone 222-5224:

5009821

-VOLKS ANO 83 —Vendes,
em ótimo estado mecânico fal-
tando reparos na lataria sela-
do 89 v.NCzl2.000,00
1/223-6636 223-7730.

5009803
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VEÍCULOS:

VOLKSWAGEN

AUTO SANTOS DUMONT
— T/Santana CG 85 complelo
; Monza 85 ; Fiat 78 80 ; Fiat
Fiorlno 88, Fiai Uno 87; Eecort
87.Compramoi vendemos tro-
camos e financiamos. Tratar
R/28 de Selembro n-° 264

i F/222-1838
0076347

BRASÍLIA BO — Impecável
motor soalho paralama pintu-

' ra todo novo emplacada ató
julho de 90. Ver tratar Trav.
Timbó 1315 enlre Pedro Mi-'• randa e Marquoi de Herval -
Pedreira.

0076205

BRASÍLIA 82 —Ótimo esta-
,"¦ do valor NCz 10.000,00. Tra-

.. tar 16 de Novembro 651 esq.
Triunvirato.

5009148

. BRASÍLIA—Vende-se ano 80
, modelo 81 cor branca bancos
.,, altos som farol de milha baga-
,-.. jeiro pneus novos lataria impe-

cável super excelente carro de
luxo tratar Segurfda-Feira ho-
rário comercial 222-6287.

X_ 5009056

i i CONSERTA-SE NA HORA -
Rádio toca-fitas ampllfl-
cadoros e som em geralorçamento s/ccompro-
misto e ainda tem mais

--..fazemos a revisão do
•/veiculo grátis e entre-

i gamos s/aparelho no
mesmo dia abra espaço
no s/carro e deixo entrar
a tecnologia T/Speed

.Shopping Car Tv. 14 de
Marco 785 c/DIogo Mata
horário direto

5009337

CONSÓRCIO VOYAGE CL
— Carta de crédito

,..NCz61.100,00 faltando 20"prestações de NCzl.200,00
—_,valor NCz33.000,000. Tratar' '' lone 222-8935 com Júnior.

5009049

'. ESCAPAMENTO SUPER
.. PROMOÇÃO —30% des-

conto oferta p/tempo limitado
¦^-lijencioso automotivo de gran-

do durabilidade estoque de to-
l 

J| das as marcas somos imbati-"Veis n/prêços e duvidamos
quem venda mais barato use

, n/crediario em até 3 vezes s/ju-'ros t/Speed Shopping-Car Tv
14 Março 785 c/Diogo Moia

. horário direto.

;.? 
5009309

FABRICAMOS AS MAIS
LINDAS PLACAS P/VEICU-' LOS — C/rapidêz e garantia

T^p/eço s/concorrência modelos
^normal esportivas e refletivas
s/anti-corrosivas e c/duração' 
p ermanente .T/Speed
Shopping-Car Tv. 14 de Março

,. v ,785 c/Diogo Móia
5009346

'^EUSCA 
80 — Vendo bem' conservado! rodas de magnésio-

rádio AM/FM e toca-fita pot
.'''NCz 11.000.00. F/226-7243,

jcfr' 5009251

.,J.GOL B5 MODELO 86—
Motor 1.6,juper conserva-

Õ 
'¦ TÍO,lindíssimo,sujeito a qual-8B
quer leste,32.000,00"231.3226 ?ual-one

5009342

GOL ANO 83 — Em excelen-' te estado de conservação linda
. cor. Vendo troco ou financio.

Tratar na Bernal do Couto 683
- entre D. Pedro I e D. Romualdo

; de Seixas.
0076409

. GOL ANO 86 —Lalaria e
¦,. pintura impecável, cor branco,

motor de Passat, c/toca-fita.' 
Fones 222-0211 222-5965.
David. NCz 34.000,00.

0076492

GOL CL 89 — Consórcio sor-
teado 2.000 Km transfiro. Ira-

, ( tar com Lelio pelo fone
224-6814.

5009099

, ¦ ^GOL CL 89 — Vendo ou Iroco
:ü, por veículo, financiamento ime-

. diato s/avalista. Tratar na No-
, -_(.rauto, Av. Gentil Bittencourt

2080 esq. da 3 de Maio, fone" 
229-0900 ou 229-0260.

0076250

.GOL DO MES / OKM —Cor
. „ cinza quartzo, temos para

. pronta entrega. Financiamos
até 6 prestações. Ver na Aristi-
des Lobo 327 c/l-°de Março.

"..Walcar Vefculos.
*" 0076445

'INSTALE SOM E ACES-
„ SOÔRIOS EM S/VEICU-

LOS — P/crediario em ató 3ivezes s/juros preços s/concor-
* rência dispomos de radio toca-

fitas amplificadores auto-
" falantes antenas acessórios e'som 

em geral T/Speed", 
Shopping-Car Tv 14 Março
785 c/Diogo Moia horário

... direto.
5009315

KOMBI 88 — Vondo ou tro-
. co por vefculo, financiamento

f imediato s/avalista. Tratar na
, , Norauto, Av. Gentil Bitten-

court 2080 osq, da 3 de Maio,
^ne 229-0900 ou 229-0260.

0076246

' KOMBI ANO 80 —Pronla

para trabalhar. Tralar neste
domingo no Bar Bem Bolado' ' Av 1? de Dezembro esquina
c/a Pass St-° Antonio entre Lo-

~ mas e Angustura Preço NCz
'-'¦ 11.000,00. Ótimo eslado.

5009381

'' PARATI CL 89 —Bege, mo-
*'.',' vido à álcool com rádio toca-

'fitas. Financiamos, crédito
aprovado na hora. Yruama
Vefculos, Alte.Barroso 753, ao

<•<• lado da TV Cullura.
-J— 5009155

íffi PARATI S 1984—Cor bran-
•' 'ca 

pneus novos mecânico Iala-
ria excelente capas nos bancos'V-'" Domingos Marreiros 73 Apí-°

•'" ' 907 Ed. Raissa próx. Doca S.
Franco Fono 225-3128 Valor

' '"-24.500,0o Aceilo Irocor.
5009193

.-¦'•J' PASSAT 79 — Todo originol
-oM 100% de máquina chaparia
*b • preço 11 mil. Tratar Apinagés
AV Parque Manoel Everdosa, ca-
emii. sa 4, entre Conceição e São

Miguel.
ISO"....' 0076471

íí~." PASSAT ANO 80 — Rodas
-ial de magnésio, todo impecável,
-oi»' Tratar na Angustura 3578 on-
*2ü,*J|ra Almirante Barroso e 1-° de

Dezembro.
ÍOtí' 5009384

SANTANA AUTOMÁTI-
CO/86 —Linda cor, ar, som,
diroção, mala e vidros elétri-
cos. Todo completo. Tralar na
Aristides Lobo 327 c/l-° de
Março. Walcar Vefculos.

0076444

SANTANA CD 86 — Com-
pleto, vendo ou troco por vef-
culo, financiamento imediato
s/avalisla. Tratar na Norauto,
Av. Gentil Bittencourt 2080
esq. da 3 de Maio, fone
229-0900 ou 229-0260.

0076253

SANTANA CD ANO 85—
Cinza metálico,vidros ray-
ban,vidro elétrico.rodas de
magnésio.selodo 89,40000 kl-
lômetros.Tratar com proprietá-
rio 1? de Dezembro 1582
Ed.Carmem Ap 503 enlre Lo-
mas e Angustura.

5009327

SANTANA GLS 87 — Bege,
movido à álcool. Financiamos
crédito aprovado na hora.
Yruama Veículos, Alte.Barroso
753, ao lado da TV Cultura.

5009153

SAVEIRO 88 —Linda cor,
único dono, super conservada,
om estado de zero. Financia-
mos até 6 pgt%. Tratar na Aris-
lides Lobo 327 c/l-°de Março.
Walcar Veículos.

0076439

VENDE-SE BRASÍLIA
BRANCA LS 79/80 — Um
carburador, tratar Paulo fone
222-7162.

5009044

VENDE-SE FUSCA 76 — Em
bom estodo geral valor
4.500,00. Tralar Rua Jo6o
Canuto n-°250 próx. final linha
BR-316 Ananindeua c/Eliana.
Antiga Rua Livramento.

5009200

VENDE-SE FUSCA 78
1300 L — Todo original cor
vinho selado alé 90. Tratar
Avenida Nazaré 1341 apar-
lamento 1201 falar com a
proprietária.

5009286

VENDE-SE SANTANA CD
ANO 85 — O mais novo de
Belém, Travessa Humaitá
2652 entre Almirante Barroso
e l-°do Dezembro.

5009221

VENDE-SE UM FUSCA
82— A gasolína,excelenle de
mecânica motor e lataria, jogo
de rodas e pneus radiais no-
vos.Tratar Tv.Estrelas 2287
Marco ou 226-4102

5009079

WALCAR ALTE.BARROSO
—Voyoge 89/86 Gol/89 Kom-
bi/85 Del Rey 89/884 Beli-
na/84 Fiai Uno 87 Monzo SLE
85 Diplomata 86 Chevy 88/89
Marajó 86 Chevelle 89/88/87
Escort 89/86. Ver na Alm.Bar-
roso 3204 próx Júlio César

0076410

WALCAR ARISTIDES LO-
BO —Tem Saveiro 88 Gol 89
Santana 86 complelo Chevy
89 Chevette 88/87/86 Marajó
86 Escort 86 Belina 84 Miura
Saga 86 Fiat Pick-up 85. Ver
na Aristides Lobo 327 c/l?de
Março.

0076443

CHEVROLET

VENDE-SE —Um lindo Cho-
votte SL ano 85 super conser-
vado cor cinza metálico pneus
radiais etc.Tratar na Tv. 9 de
Janeiro n -°2 5 1 9 Fone
2295775

0076742

CHEVETTE 81 13.700 —
Selado a gasolina, totalmente
original som excelente estado
de conservação, carro de se-
nhora .T/224-1392

0076863

CHEVETTE 84 —Bem conser-
vado mecânica e falaria jóia
cor bege som interior do carro
jóia documentos em dias
v/22.000 c/dono AI.Barroso
746 apt-'304-B e/Chaco e Hu-
malta 226-3202 segunda-feira

0076932

CHEVETTE 85 - Carro de
mulher em excelente estado de
conservação rádio pneus no-
vos tralar com Use fone
226-9091. Conjunto Alberto
Santos Dumont II n%0. Marco.

5010085

CHEVETTE 85 —Cor branca
a álcool em perfeito estado.
Tratar Trav Perebebui 1522,
entre Visconde e Marques.

5010202

CHEVETTE-— 4 portai,aho
82,cor verde.Valor
16.000,00.Rua Domingo»
Marreiros Ed.Raissa Apl-°208

5010211

MARAJÓ 86—Totalmente
equipada,vondo por motivo do
transferência para Ma-
naus,menor preço
30.000,OO.Tralar pelo fone
231-1120

5010103

VENDE-SE CHEVETTE
82/83 — Em perfeito eslado.
Tratar diretamente com o pro-
prietário pelo fone 223-6745.

5010215

VENDE-SE UM CHEVET-
TE—Modelo 81 em ótimo esta-
do de conservação cheirando
a novo com jance de magnésio
pneus radiais novos instalação
p/som.Ver Cid.Nova 8 WE 42
casa 172.0bs;troco p/carro
mais Velho

5010342

VENDE-SE UM OPALA
80— 4 partas,cãmbio em ci-
ma,super conservado,roda de
magnésio.Tratar Conjunto Co-
hab gleba 3 Tv.3 n!283 Nova
Marambaia fone 231-3749

5010308

VENDI-SE URGENTE —
Caravan 81 Comodoro pneus
bons selado até 90 lataria per-
feita. Preço NCz 13.000,00
fone 223-1478 Rua Ângelo
Custódio 776.

5010302

CHEVETTE 87 - Super con-
servodo de lalaria mecânica e
pintura mala elétrica som 5
pneus bons azul melálico 4 fa-
róis de milha carro impecável
NCz33.000,00 Mundurucus
1531 aplo 01, 222-95B8.

0076800

OPALA DIPLOMATA 87 —
Completo vondo ou troco por
veículo, financiamento imedia-
lo s/avalitla. Tralar na Norau-
Io, Av. Genlil Bittencourt 20B0
esq. da 3 de Maio, fone
229-0900 ou 229-0260.

0076249

OPALA DIPLOMATA 89 —
Prelo mel, 06 cilindros, 04 por-
tas. Financiamos, crédito apro-
vudo na hora. Yruama Veícu-
los, Alte.Barroso 753, ao lado
da TV Cultura.

5009154

VENDE-SE CIO- Cabine
dupla 80 V-28.000. Tratar Av.
Roberto Camelier 1005 BLA2
Apt-°301 Jurunas

50' 1273

VENDE-SE UM CHEVETÜ
SLE ANO E MODELO 87 —
30.000 Km rodados, cor bran-
ca, documenlos em ordem, om
perfeito esladtv Preço NCz
40.000,00. Trular Conjunto
da Basa n-°67 fone 231-3381.

5009144

VENDE-SE UM CHEVETTE
HATCH SL 80 — Modelo 83,
vordo metálico, à gasolina,
equipado com toca-fita, rádio
AM/FM o amplificodor. Valor
NCz 10.000,00. Tratar na
Trav. Curuzu 1843, fone
226-4247.

5009165

VENDE-SE UM OPALA Dl-
PLOMATA — 4 portas ano
83 c/ar condicionado direção
hidráulica metálico, prata ro-
das magnésio. Ver tratar c/pro-
prietário Av Pedro Mirando n-°
2119 ou f/2330320 horório
comercial

0076495

VENDE-SE UM OPALA 76
— Bancos altos acarpetado
marron metálico novo lataria
pneus bateria tanque descarga
tudo novo motor 100% solado
ató Oulrubro de 90 preço
NCz 17.000,00 Cidade Nova
V WE-61 1041 ou pelo fone
234-1151 qualquer hora.

5009314

VENDE-SE UM OPALA CO-
MODORO ANO 85 —.
Completo com som, antena elé-
trica, mala elétrica, ar condi-
cionado, direção hidráulica,
jance de magnésio. Tratar pelo
fone 241-8970.

5009362

VENDO CHEVROLET OPA-
LA — Lindeza de carro rádio
AM FM toca fita pneus todos
bons estado impecável calotas
novas. T/c/proprielásrio so-
mente hoje R. João Balby
1309 Vila OKdia 45 px 9 de
Janeiro.

0076351

VENDO MONZA SLE 85
COMPLETO —Com ar dire-
ção hidráulica vidro o mala
elétrica. Tratar fone
222-0810.

5009182

WALCAR ALTE.BARROSO
—Tem Diplomata 86 Monza
85 Chevette 89/88/87 Chevy
88/89 Marajó 86 Escort 89/86
Del Rey 89/84 Belina 84 Kom-
bi 85 Gol 89 Voyage 89/86
Fiai Uno 87. Ver na Alm.Bar-
roso 3204 próx Júlio César

0076421

WALCAR ARISTIDES LO-
BO —Tem Chevy 89 Chevelle
88/87/86 Opola 84 Marajó
86 Gol 89 Miura 86 Santana
86 Escort 86 Fiat Pick-up 85
Belina 84 Saveiro 88. Ver na
Arislides Lobo 327 c/l-° de
Março. ,

0076437

ALÍTOBEL FILIAL — João
Balbi n- 109, adquiia hoje
mesmo seu carro de passeio
utilitário ou esportivo de sua
preferência, financiamos sem
burocracia, e trocamos com a
melhor avaliação do Belém.
Tratar Edson Leão.

0075965

CHEVETTE ANO 83 —
Vendo-se cor bege,vendo ba-
ralo.T/Rua 8 de Maio n-"902
Icoaraci Loja Gigantão

5009971

DIPLOMATA 80 —4p gaso-
lina c/ar-som-direção conser-
vadissimo todo legalizado o
carro é lindo vendo 20.000
aceito carro de menor valor
tratar f/224-6918 Av.16 do
Novembro 581 ap 211.

5010029

MONZA SL 20 89 —Vondo
3400 KM Filtro Solar nos vi-
dros, desembacador, cor pra-
ta, supor conservado. Tratar 1?
de Dezembro 1064 Fones
226-6553 2248304

5009910

SEM AUMENTO —Escort
XR3 1.8 mod 90 chevolt 82
Go! Só Belina Guia 66 Diplo-
mata 80 4p Landau 79 Cara-
vana Comodoro 88 SLE Cara-
van Comodoro 82 tratar
f/225-3235 Tv.Rui Barbosa
1672 podemos financiar.

5010037

VENDE-SE URGENTE —
Chevette azul metálico ano
82.Trolar 6-" Rua 862
esq.c/Cristóvão Colombo
Icoaraci

5009837

COMODORO 82 — Opala
Comodoro ano 1982 bege
pneus novos vidros rayban,
vendo troco financio.Auto Gil
Matriz Trav.Frei Gil de Vila
Nova 249 F/223-3351
223-3500 comércio "legalizo-
mos seu veículo"

0076652.

MONZA CLASSIC 87
—Vendo cor cinza met.com-
pleto movido a álcool. Preço
70.000,00. T/direlo com dono
Sr. Armando fone 223-1806
residencial 233-2753
comercial.

0076802

MONZA SL/E/84/CON-
SÓRCIO Monza SLE
2.0/B9 —Vende-se esle lindo
carro cor bege a álcool pneus
radiais relógio digital poucos
kms rodados e um Consórcio
50 meses. Tratar c/proprietá-
rio 222-4915

5009438

MONZA SLE 84 —3 volu-
mes pintura metálica vidros
verdes preço de ocasião. Ven-
do consórcio Gol OKM. Motivo
militar transferido. Trator
231-0245.

0076790

MONZA SLE OKM- Ad-
quira seu Monza SLE
Okm,através do alto financia-
mento,com entrada à combinar
mais prestação 2.500,00 sem
juros.Aceilo seu usado no ne-
gócio.Fone 224-8392

5009470

VENDE-SE CAM1NHONE-
TE C-10 ANO 78 —Molor
zerado (retificado} com carro-
ceria de madeira sem uso cabi-
ne jóia e Fusca Wolkswagen
ano 76, no estado em que se
encontro. Preço para C-10 e
Fusco 30.000,00. Trolar
2334014 c/Maxon de 2-° a 6-c
feira no horário comercial.

0076774

VENDE-SE
ESCORT 88

Estado novo, único
dono, com som. Tratar
com Wilson pólos fones:
227-1306, 227-1242,
227-1647, 227-1400,
horário comorcial.

(AUTO W LTDA) — Podro
Eutfquio 759 Centro |Aulo W
Ltda) Ó do Almeida 375 Con-
Iro (Auto W lido) Jerônimo Pi-
montol 348 Doca. Carros no-
vos o usados Classics Chovotles
Monzas Kadotts Fords
Volkswagen.

0076187

C-10 ANO 73 —Toda mo-
dorna parachoquo largos ver-
molha e proia 6 cilindros a ga-
solina pneus bons o boa do tu-
do. Base negócio NCz
18.000,00. Vor Rodovia
Transcoqueiro n-° 70 fono
231-0918.

5009081

CARAVAN COMODORO
Sl/E 89 —Completa 6 cilin-
dro com 3.000kms. Aceite* ne-
gócio. Tratar com a dona. Fo-
no 224-7134.

5009190

CHEVETTE ANO 85 —
Vende-se todo inteiro,preço
25.000,00,Tralar à Padro Eu-
tiquio 3178

5009065

CHEVETTE ANO 88/82 —
Em excelento estado de conser-
vação linda cor. Vendo troco
ou financio. Tratar na Dor nal
do Coulo 683 entre D. Pedro I
o D. Romualdo de Seixas.

0076404

CHEVETTE SL OKM — Von-
do ou troco por vefculo, finan-
ciamento imediato s/avalista.
Tratar na Norauto, Av. Genlil
Bittencourt 2080 esq. da 3 de
Maio, fone 229-0900 ou
229-0260.

0076251

CHEVETTE SL 88 — Vondo
au troco por vefculo, financia-
mento imediato s/avalista. Tra-
lar na Noraulo, Av. Gentil Bit-
lencourt 2080 esq. do 3 de
Maio, fones 229-0900 ou
229-0260.

0076254

CHEVETTE VENDE-SE ANO
77 — Bom de motor acompa-
nha toca-fita valor 7.000,00.
Tratar Tv Humaitá n-° 1692
próx Duque de Caxias.

0076515

CHEVROLET — Carroso no-
vos e usados de todas as mar-
cas Monza Classic 89 Chevette
89 88 Marajó 87 Fiat Prêmio
89 Fiai Uno 1.5R Okm complo-
to Santana Quantum 88 Tratar
na Trav JulaE 77 em fronte u
Boutique da ^'•'-••'¦o Sr.
Coelho.

5009244

CHEVY 500 SE — Com ca-
pota 86 mod.87 carro semi-
novo motor lataria pnues
100% BR-316 Conjunto Quin-
ta das Castanheiros Bloco-C
103 NCz35.00O,00.

5009110

CONSERTA-SE NA HORA -
Rádio toca-fitas amplifi-
cadores e som em geral
orçamento s/ccompro-
misso e ainda tem mais
fazemos a revisão do
3/vaiculo grátis .e- entrei
gamos s/aparelho no
mesmo dia abra espaço
no s/carro e deixe entrar
a tecnologia T/Speed
Shopping Car Tv. 14 de
Março 785 c/DIogo Móia
horário direto

5009339

CONSÓRCIO — Assembléia
marcada para Chevette
SLE/Gol Gl/Belina L/Voyage
GL/Escort L/Monzo SL/Kadell
SL com mons a partir de
1.319,25 por mês. Melhores
inf pelo fone 2293745 Sra.
Alcy.

0076431

DIPLOMATA 84 — Vondo
completo, ar cond. dir.hidrau-
lica valor NCz 30.000 aceilo
proposta. Tratar Almirante
Barroso 249 F/228-2815 com
Sra. Dolores.

5009235

ESCAPAMENTO SUPER
PROMOÇÃO —30% des-
conto oferta p/tempo limitado
silencioso automotivo de gran-
de durabilidade estoque de to-
das as marcas somos imbati-
veis n/prêços e duvidamos
quem venda mais barato use
n/crediario em até 3 vezes s/ju-
ros t/Speod Shopping-Car Tv
14 Março 785 c/Diogo Moia
horário direto.

5009310

FABRICAMOS AS MAIS
LINDAS PLACAS P/VEICU-
LOS — C/rapidêz e garantia
preço s/concorrência modelos
normal esportivas e refletivas
s/anti-corrosivas e c/duração
permanente .T/Speed
Shopping-Car Tv. 14 de Marco
785 c/Diogo Móio

5009348

INSTALE SOM E ACES-
SOÔRIOS EM S/VEICU-
LOS—P/crsdiario em até 3ve-
zes s/juros preços s/concorren-
cia dispomos de radio toca-
fitas amplificadores auto-
falantes antenas acessórios o
som em geral T/Speed
Shopping-Car Tv 14 Março
785 c/Diogo Moia horário
direto

5009317

monza em Ótimo esta-
DO — Vendo por NCz
25.000,00. Tralor no Conjunto
Império Amazônico Bloco 10
Apto 9 Entrada D ao lado da
Fábrica da Antárctica na Av
Almte Barroso.

5009191

MONZA SLE 86—Em exco-
lente estado de conservação
linda cor. Vendo troco ou fi-
nancio. Tratar na Bernal do
Couto 683 entre D. Pedro I e
D. Romualdo de Seixas.

0076407

MOTIVO DE VIAGEM-
Vende-se umo camionete
C-10,ano 81,super conservo-
da,carroceria de madeira.Ver
e tratar José Bonifácio com
Bernardo Sayão Posto Vitó-
ria.com Magalhães

5009290

Õ P Ã L A 8 Õ
TRANSF. P/85—Vende-se
um lindo Opala, todo reforma-
do. Duas portas, a gasolina, 4
cilindros, apenas
NCzl4.000,00. Particular.Fo-
ne 233-0151 ou na rua da As-
sembléia 1217 atras do Sel»c .
Hotel

5009058

OPALA ANO 83 — Em ox-
celento e;tado de conservação
linda cor. Vendo troca ou fi-
nancio. Tratar nu Bernal do
Couto 683 entro D. Pedro I e
D. Romualdo de Seixas.

0076406

AUTODEl — Chovellos lemos
ano 81 82 83 84 86 88 o 89,
várias coros, pneus bons, Ikon-
ciados 89 o financiamento fá-
cil, trocamos com a molhor
avaliação de Bolóm, Ò do Al-
meida 174 próx, Frutuoso.

0075960

AUTOBEL — C/modolos 88
89 o 90 BM Foster convorslvol
lançamento om Bolóm 90, Fiat
Uno 1.5 88 o oulro 89, Voya-
go GLS 1.8 Ok completo, Gol
GTSOk, F-1000 supor sírio 89
c/capota fibra, Voyago LS 89,
Santana Quantum 88 complo-
ta, Monza SLE A portas comp.
88, Chevy SL 89, Chovollo SE
88, F-1000 super serio 88, Es-
cort Ghia completo SE 89, Es-
cort ghia comploto 88, Del Roy
GLX 88, Gol CL 88, Chovollo
SE 89, Escorl l 89, Caravan
Diplomata 6 cil, Santana GL
88, Dol Rey L 88 Riachuelo
296.

0076014

CHEVETE Sl —E Chevy
500/Monza SL atravós do con-
sórcio em 50 meses s/juros op-
ção a outros mod e marcas
prosl a partir do 1.319,25
p/môs assomb/dia 18/11 inf/Al
Cacola 1380 ou através
f/241-0802.

5008801

CHEVETTE 77 — Vondo-so
Tv. 9 de Janeira n-° 1527 Fono
229-2464 226-2988 o
226-8818

0075911

CHEVETTE LUXO—Impocá-
vel 81 do final do ano, mecâni-
ca e lataria do l-a, pneus bons,
documentos em dia, motor a
gasolina, vondo urgente posso
financiar, ver Dr.Moraes n-°91
próx Nazaró c/Antônio Luiz

0075963

CHEVY ANO 88 —Vende-so
tralar no fone 229-2464
226-2988 226-8818.

5008893

D-20 CUSTON S OKM —E
Ioda linha Chovrolet a pronta
entrega em várias coros e mo-
dolos você encontra na Sove-
rauto. Vonha comprovar
BR-316 oo lado do Viadulo fo-
no 235-4000.

5008995

DIPLOMATA 85 —A álcool
cinza metálico direção hidrau-
lica ar condicionado vidros an-
tona e mala elétricos. Tralar to-
lefone 224-3120 ou
231-4546.

5008581

KADETT GS/SLE/SL COM-
PLETO OKM—Lindas cores a
pronta entrega vende-se troca-
se ou financia-se.Severauto o
mais nova opção.Venha tomar
um cafezinho conosco. BR-316
ao lado do Viaduto
f/235-4000.

5009000

MONZA SL 2.0/KADET
SL-E —Através do consórcio
em 50 meses s/juros opção a
outros modelos e marcas pres-
tação a partir de 2.004,64
p/mês Assemb/dia 18/11 inf/Al
Cacela 1380 ou através
f/241-0802.

5008806

VENDE-SE UMA CARA-
VAN ANO 76 —
NCz3.500,00 Trailler
NCz8.000,00 facilita-se pa-
gamento tratar no fone
233-4499.

5008178

FORD

ESCORT ESPECIAL
89—Vende-se c/6000 Km.ar
condicionado,r/toca-
fita,insufÍlm,relógio digital,vo-
lante esporto,pneus radiais
etc.Única dona.Ver o tratar
c/proprietária na João Balby
69.Só interessados.

5009833

ESCORT XR3 1.8 ANO 89
¦—Cor vermelho completo esta-
do de zero c/apenas 3.284km
rodados vendo abaixo da ta-
belo Iralar f/225-3235 Tv.Rui
Barboso 1672(2-°leira| ou Do-
mingo f/224-6918 obs modolo
90.

5010023

DEL REY GLX—Ano 1985,
azul metálico, ar cond.toca-
fila, rodas de magnésio,capas
de bancos,excelente estado de
conserva ção, v end o,troco,faci-
lito.Auto Gil matriz Trav.Frei
Gil 249,conlro F/223-3351

0076704

ESCORT 84—Excelenle esla-
do do conservação,vendo ur-
gente aprovei! esta oportuni-
dade de possuir s/veículo,acei-
to proposta F/c/Ma r -
cos.Av.Gentil Bittencourt 1121
entre Gen.o 14 de Mar-
ço.J.Cristo Vive

0076708

VENDE-SE —Pampa 87
M89.Tratar com propietá-
rio.Fone 224-4704.Ótimo
estado.

0076764

VENDE-SE —Um Corcel II
ano 79 todo inteiro sujeito a to*
da prova preço barbada
NCzV.OOO ao primeiro que
chegar motivo viagem urgente
aceita-se proposta tratar Cida-
do Nova 5 WE 56 n.^61
C/D.Luizo.

0076827

VENDO DEL REY 84
—Transformado p/86 trans-
missão automática vidro e ma-
Ia olótricos,rodas de magnésio
ar condicionado preco
NCz-30. 000, 00. Trotar
224-5365 Edivaldo Balalha

0076695

DEL REY GLX 87 —Único
dono carro muito conservado
valor 40,00 tr.Rua Antonio
Borrelo 1105 222-4940 2-°
feira.

5010295

ESCORT XR-3 87— Tratar
Enéos Pinheiro 2568 Apl-"602
fono 226-3995

5010222

F-1000 89 AMARELA
—Super-sórie vende-se com
lO.OOOkms rodados estado do
nova. Tratar Passagem Trans-
viária 75 fono 228-0913 das
12:00 às 14:00 horos o a
noite.

5010047

FORD PAMPA ANO 82—
Excelente estado geral,vorde
metálÍco,pneus novos,selado
89,19.000,00.Açoito propôs-
ta.Tratar 231-6478 com
proprietário

5010199

VENDO ESCORT 86 —Me-
tálico todo original, super bom
tratado, Falar com a proprie-
lário 220-0638 Dr-° Vânia.

_^  5010079

VENDE-SE UM DEL REY
OURO 82—C/or cond.vidro
elétrico relógio digital toca-fita
trava de segurança alarme
jances de magnésio todo origi-
nal T/na Av.Gov.José Molcher
Pass.Antonia Nunes 71
f/2224902

50081B5

MG O KM
Carro esportivo, especial, fora de

série, "completo". Tratar com sr. Luis
fones: 222-3973/222-6279.

'Único em Belém'

CAÇAMBA CHEVROLET 81
— Vendo-i© Tv. 9 de Janeiro
n-° 1527 Fone 229-2464
226-2988 e 226-8818

0075909

CAMINHÃO F-4.000
ANO 79 — Vonde-so Tv. 9 de
Janeiro np 1527 Fono
229-2464 226-2988 e
226-8818

0075914

DEGORFLEX

233-3764

AUTOBEL FIIAL O DE AL-
MEIDA 174—Prox.Fruluoso
tomos diversos modelos 6 suo
escolha fazemos a molhor ava-
liaçâo de Bolóm finan cia monto
iam burocracia ouviremos a
tua forma de pagamonto não
fechamos p/almoço 241-1472
c/Marcelo.

0075989

CONSERTA-SE NA HORA -
Rádio toca-fitas ampllfl-
cadoros o som em gorai
orça monto s/ccompro-
mlsso o ainda tem mais
fazemos a revisão do
s/veiculo grátis o ontre-
gamos s/aparelho no
mesmo dia abra espaço
no s/carro e deixe entrar
a tecnologia T/Speed
Shopping Car Tv. 14 do
Março 78S c/DIogo Móia
horário dlroto

5009340

DEL REY 83— Com ar condi-
cionado,supor conservado,su-
jeito a qualquor testo,lindo car-
ro,25.000,00.Fono 231-3226

5009344

DEL REY BELINA l 88 —
Branco, movido à álcool. Fi-
nanciamos crédito aprovado
na hora. Yruama Veículos, Al-
le.Barroso 753, ao lado da TV
Cultura.

5009150

DEL REY BELINA GHIA 1.8
90 OKM — Vermelho manda-
rino perolizado rádio toca-fita
vidros elétricos diroção hidrau-
líca limpador o desembacador
vidro traseiro movido à álcool.
Financiamos crédito aprovado
na hora. Yruama Veículos, Al-
te.Barroso 753, ao lado da TV
Cultura.

5009151

ESCAPAMENTO SUPER
PROMOÇÃO —30% des-
conto oferta p/tempo limitado
silencioso automotivo He <jran-
de durabilidade o»roque de to-
das as marem somos imbati-
veis n/preços e duvidamos
quem venda mais barato use
n/crediario em ató 3 vezos s/ju-
ros l/Spoed Shopping-Car Tv
14 Março 785 c/Diogo Moia
horário direto.

5009311

ESCORT 84 — Em oxcolente
estado de conservação linda
cor. Vendo troco ou financio.
Tratar na Bernal do Couto 683
entre D. Pedro I e D. Romualdo
de Seixas.

0076413

ESCORT GHIA 1.8 90
OKM — Verde met vidros ver-
des c/parabrisa degrade ele-
vador elétrico dos vidros rádio
loca-fita relógio digital movido
à álcool. Financiamos crédito
aprovado na hora. Yruama
Veículos, Alte.Barroso 753, ao
lado da TV Cultura.

5009152

ESCORT L 89— Som, vendo
ou troco por veículo, financia-
mento imediato s/avalista. Tra-
tar na Norauto, Av. Gentil Bit-
lencourt 2080 esq. da 3 de
Maio, fone 229-0900 ou
229-0260.

0076247

FABRICAMOS AS MAIS
LINDAS PLACAS P/VEICU-
LOS — C/rapidêz e garantia
proço s/concorrência modelos
normal esportivas e refletivas
s/anti-corrosivas o c/duração
permanente .T/Speed
Shopping-Car Tv. 1 4 de Março
785 c/Diogo Móia

5009349

INSTALE SOM E ACES-
SOÔRIOS EM S/VEICU-
LOS—P/crediario em ató 3ve-
zes s/juros preços s/concorren-
cia dispomos de radio toca-
fitas amplificadores auto-
falantes antenas acessórios o
som em geral T/Speed
Shopping-Car Tv 14 Março
785 c/Diogo Moia horário
direto

5009319

PAMPA L 84 — Bege, movi-
do à álcool. Financiamo; crédi-
to aprovado na hora. Yruama
Voiculos, Alle.Barroso 753, ao
lado da TV Cultura.

5009149

VENDE-SE PAMPA GL —
Modelo 89 à álcool semi-novo
capota de fibra. T/com pro-
prietário à Rua Jerônimo Pi-
mentel, 977 entre Soares Car-
neiro e Praça Brasil. Qualquer
horário. F/241-1274,
223-1634.

0076349

VENDE-SE UM DEL REY 82
— Valor NCz 25.000,00. Tra-
tar polo lone 229-9723 com
Sr.Arruda.

5009140

VENDE-SE UMA PICK-UP
F 100 — Modolo 1984 licen-
ciada até 1990 preco
NCz26.000,00 ou troca-se
por veículo de menor tamanho.
Tratar Rua Diogo Móia n-°1 036
ou telefone 241-1297 com
Osvaldo.

5009281

VENDO CONSÓRCIO
PREMIADO — Escorl Ghia
1.8 com opção para outro veí-
culo tratar Segunda-Feira de
8:00 às 15:00 horas fone
226-3430.

5009250

VENDO ESCORT XR-3
ANO 84 — Cor branca em
perfeito estado c/som e TV.
Tratar Roberto Camelier n-°81
fone: 225-4849 c/Dalva.

0076457

WALCAR ALTE.BARROSO
—Tem Escorl 89/86 Del Roy
GL 89/84 Belina Scalla 84 Vo-
yage 89/86 Kombi 85 Fiai Uno
87 Chovelle 89/88/87 Mara-
ió/86 Chevy/89 Diplomata 86
Monza 85. Ver na Alm.Barro-
so 3204 próx Júlio César

0076425

WALCAR ARISTIDES LO-
BO —Tom Escorl 86 Belina 84
Miura 86 Fiol Pick-up 85 Gol
89 Santana 86 Chevy 89 Che-
volte 88/87/86/84 Opolo 84
Marajó 86 Saveiro 88. Ver na
Aristides Lobo 327 c/1-° do
Marco.

0076433

XLX 3S0 R 89 OKM—Preço
abaixo da tabela garantia de
fábrica cor branca e vermelha
rodas douradas Domingos
Marreiros 73 Apt? 907 Ed.
Raissa próx. a Doca Fone
2253128 Aceilo trocar p/ 125
nova

5009198

VENDO BELINA DEL REY
ANO 84 — Com ar condicio-
nado valor NCz30.000,00
tfatar Rodovia Arthur Bornar-
des número 8151.

5008570

|

AUTOBEL JOÃO BALBY
109 —Fone 222-4091 lemos
om ofertas:Escort 89 Escort
Ghio 88 Del Roy Ghia 87 Pam-
pa GL 84 Pampa GL 89 Mon-
za SLE 83 Opola 81 c/ar Che-
vetlo 89 Chovelle 86 Marajó
85 Monza Hatch 87 Caravan
85 c/ar Gol CL 88 Gol 86 Pa-
raty 86 Voyage 83 olc

0075991

AUTOBEL PROMOÇÃO DE
FIM DE ANO — Ao comprar
sou veículo novo ou usado em
qualquor loja do grupo Auto-
Bel, vocâ receberá um cupom
para concorrer a um televisor à
cores novinho om folha. Aulo-
Bel matriz: Riachuelo 296,
Aulo-Bol filial: João Balby 109
o O de Almoida 174. Não por-
ca esla sensacional promaçãol

0075987

AUTOBEL UTILITÁRIOS
—Diesel gasolina e álcool
F-1000 diesel gasolina e álcool
F-1000 diosel supor série 89
c/capata de fibra, F-1000 disel
super sério 88 D-20 Cuslom 86
impecável, Savolro LS custom
86 impecável, Saveiro LS 86,
Chevy 86 88 e 89, Pampa 84 e
86, Chevy 86 88 e 89, Pampa
84 e 86, Pick-up Fiat fronte Eu-
ropa 88. Filial Ó do Almeida
174 práx. a Frutuoso c/Marce-
lo financiamento fácil

0076000

BELINA LIESCORT L/PAM-
PA L —Através do consórcio
om 50 meses s/juros opção a
outros modelos e marcas pres-
tação a partir do 1.643,37
p/mès Assomb/dia 18/11 inf/Al
Cacola 1380 ou através
f/241-0802.

5008823

DEL REY GL 1.8 OKM
—Chovelle 88 Pick-Up Fiai LX
89 todos em excelento estado
do conservação. Vonha ver o
comprar na Severauto fazen-
do muito mais por você.
BR-316 ao lado do Viaduto
f/235-4000.

5009003

DEL REY GLX 87 MODELO
88 — A tratar pelo fone
231-3298.

5008419

ESCORT GL 87 — Cor verde
metálico, vidro rayban, som
completo, jance do XR-3 em
perfeito estado. Valor NCz
46.000,00. Fone 227-0472
com Fernando ou Edson.

5008053

ESCORT L/DEL REY L/BELI-
NA L—Através do consórcio
em 50 moses s/juros opção a
oulros modelos e marcas prest
a partir do 1.760,28 p/mós As-
semb/dia 18/11 inf/Al Cacela
1380 ou através f/241-0802.

5008B26

ESCORT XR-3 — Vende-so
pro 87, preto completo ar,
som, rodas, teto etc.Excelenete
estada do conservação .Tratar
pelos Fones 223-0253
222-6506

0076061

ESCORT XR3 ANO 86 —
Dol Rey ano 88 lindos carros
conservadíssimos, pneus, lata-
ria e documentação impecável,
ótimo negócio. Tratar pelos fo-
nos 226-8845 ou 226-6370.

5007523

FORD — Landau 82 único do-
no branco o preto selado até
11/90 os interessados dirigir-
se à Avenida Maracanã 564
lolefone 231-0871 Preço
NCz45.000,00.

5008744

VENDE-SE ESCORT L 84 —
Excelenle ostado NCz27.000
00 tratar Marquês de Herval
1316 A-307-tolefone
228-0088.

5008235

CAMINHÃO

CAMINHÃO CHEVROLLET
D-60— Molor Perkins 85.Fo-
no 229-4265 falar com Carlos

5010290

CAMINHÃO PUMA 3/4
1981— Fone 229-4265 falar
com Carlos

5010293

CAMINHÃO F-2000 —
Vonde-se com carroceria boia-
deiro e motor novo NCz
45.000,00. Fone 233-0300
Santos.

5009370

VENDE-SE UM CAMI-
NHÃO F-4000 —Ford ano
84 a tratar pelo fone
771-1186 771-1492.

5009097

VENDE-SE UM CAMI-
NHÃO TOCO —F-l 1000 fo-
bricação 80 modelo 81. Tratar
pelo telefone 227-0953 ou
Quarta Rua de Icoaraci 1190.

5009328

CAMINHÃO TODGE —
Motor MWM Trucado ano 75
para transportar toras. Vendo
troco ou financio. Ver e tratar
Rua da Marinha 45 fone
231-4028 ou 231-1071.

5009514

VENDE-SE TRATOR CA-
TRAPILER D-7 — Modolo U
em perfeito estado. Trator Ruo
Santo Antonio 264 fone
224-3429.

0076795

CAÇAMBA MERCEDES
TRUKADA 1313 — Vendo
uma ano 81 em estado nova
com cobine nova motor novo
10 pnous novos
NCz200.000,00 tralar c/Au-
guslo das 9:00 às 18:00 na
Segunda-Feira f/2352492.

5009812

TRATOR DE STEIRA CAR-
TEPILLAR — Vendo um DG
ano 80 em estado de zero me-
lhores informações com Augus-
to não aceilo intermediário a
partir de segunda-feira no ho-
rário das 9:00 às 18:00
f/2352492.

5009788

BEGOT AUTICAMI-
NHÕES, MAQUINAS —
Tratores e utilitários: Aceita-
mos vendos em consignação.
Não cobramos lar.as nem des-
pesas alguma. BR 316 km 5 n*
363 f/235-4361/4885 f/c/Al-
berto Maia.

0076088

D-20 L/KADETT GS/TOYO-
TA/DEL REY GHIA—Atra-
vós do consórc em 50 mosos
s/juros opção o oulros mod o
marcai prosl a partir de
3.205,62 p/mès Assemb/dia
18/11 inf/Al Cacola 1380 ou
através f/241-0802.

5008837

RETRO ESCAVADEIRA
FORD ANO 79 —Vende-se
Estarda da Ceaia Conjunto
Itororó Rua K-l n-°319 Fone
229-2464 226-2988 e
226-8818

0075912

TOYOTA OJ55/D-20
L/SANTANA—Através da
consórcio em 50 moses s/juros
opção a outros modelos o mar-
cas prestação a partir de
2.809,28 p/m6s Assomb/dia
18/11 inf/Al Cacola 1380 ou
alravés f/241-0802.

5008832

VENDE-SE CAMINHÃO
SCANIA 110/74— Com
pneus novos.Tralar polo fone
235-3715

5008805

VENDE-SE UM CHEVROL-
LET CAÇAMBA D-60— Ano
83/81.Tratar pelo fone
235-3715

5008794

FIAT
AUTOBEL VEÍCULOS —Es-
lá do portas abertos p/vocÔ fe-
cliar um bom negócio. Finan-
ciamos s/burocracia carros de
sua preferencia vonha conferir
João Balby 109 fone
222-4091 c/Edson Leão, não
fechamos p/almoço

0075986

FIAT 83 MODELO 84 —
NCz 1 3 .000,00 fono
231-5293.

5008687

DEL REY OURO ANO 83—
Modelo 84,vÍdro elétrico e ar
condicionado.Fone
226-9874.A partir de
Segunda-feira.

5010216

FIAT 147 ANO 86—Carro
em estado de novo,excelante
estado de (ataria o motor.todo
original,solodo até 90 e pneus
novos,preço 20.000,00.Tratar
fone 223-0417 ou Praça do
Arsenal 869

5010089

FIORINO 86 A ÁLCOOL
—Bom de mecânica e excelen-
te de lataria selado cor bege e
quatro rodas de magnésio
p/Monza/Chevetto ou Passat.
Ver qualquor hora rua ô de
Almeida 820 fone 2231756.

0076910

VENDE-SE UM FIAT — Tra-
lar pelos fones 222-5618 ou
241-1431.

5010332

FIAT UNO CS 89 VENDO
URGENTE—Novinho bancos
reclináveis jb altos,vidro elétri-
co,de»embaçador traseÍro,rá-
dío,pneus novos.pouco Km ro-
dados,cor branca.Preço a
combinar. Rua Alcindo Cacela
3556 px. Barão Auto Peças
Pe.Eulíquio fono 229-4404 fa-
lar Arildo.

0076771

PRÊMIO 89 — Fiat prêmio
mod.89 novo baixa quilôme-
tragem cor bege excelente veí-
culo. Ver Aulo Gil Matriz
Trav.Frei Gil de Vila Nova 249
F/223-3351 223-3500 comer-
cio "legalizamos seu veículo"

0076648

VENDE-SE FIAT 147 1981
— Em bom estado. Ver e tratar
Ed. Guaruba, apt-°304-Mauriti
entre Alte. Barroso e 1-°de De-
zembro. Fono 226-6503. Pre-
ço NCz 5.500,00.

0076588

FIAT PRÊMIO 86 — Em ex-
celente estado de conservação
linda cor. Vondo troco ou fi-
nancio. Tratar na Bernal do
Couto 683 entre D. Pedro I e
D. Romualdo de Seixas.

0076405

FIAT PRÊMIO MODELO
86—31000 Kilômetros.rodas
do magnósio,pneus novos,ins-
talação completa de som,esta-
do de conservação 1-° .Valor
35.000,00.Fone 224-0649

5009240

FIAT UNO ANO 85 — Em
excelente estado de conserva-
ção linda cor metálica. Vendo
troco au financio. Tratar na
Bernal do Couto 683 entre D.
Pedro I o D. Romualdo de
Seixas.

0076411

FIAT—Fiat Prêmio CSL 4 por-
tas Okm gasolina o o álcool
Uno 1.5R Okm comploto Mon-
za Classic 89 Marajá 87 San-
tana Quantum 88 completa
Uno CS e S Okm. Tratar na
Trav Julaí n-° 77 em frenle a
Boutique da Belauto Sr.
Coelho.

5009241

FORD PAMPA ANO 82—
Excelente estado geral,verde
motálico,pneus novos, solado
89,19.000,00.Açoito propôs-
Ia.Tralar 231-6478 com
proprietário

5009358

VENDE-SE UM FIAT SPA-
ZIO — Modolo 83, à gasoli-
na,bom de motor o lataria.Tra-
lar pelo fono 224-8893

5009316

NOTO
VENDE-SE MOTO MARCA
GARELE—Em perfeito estado
de funcionamento. Ver e tratar
Travessa Timbó 3394 entre
Passagem José Leal Martins e
Passagem Hortinha, com Sr.
Irineu.

0076978

VENDE—SE CB 450 ANO
84 —Toda inteira ver na Rua
Teófilo Conduru n-1219 tel
228-0924 valor a combinar
tratar Senhor João.

5010305
DT 180Z ANO 89 — Vende-
se uma em perfeito estado pre-
Ia com 1.200KM proço
NCz 14.500,00 Iralar fone
222-7899 falar com Paulo.

5008076

URGENTE RD-350 — Novis-
sima ano 87, cor prela, caro-
nagom completa, documenta-
ção ok. Tratar c/proprietário
Eduardo segunda as 9:00hl
225-1344. Alcindo Cacela
2268 op 1205.

0075952

AUTOBEL MATRIZ RIA-
CHUELO 296-CBX 750 im-
portada c/4-°via, CB-400 83 o
outra 82 financiamos o Iroca-
mot por carro de qualquer
marca ou ano, não fechamos
p/almoço.

0075994

CONSÓRCIO DE MOTO
CG 125 —CBX-150 NX-150
om 50 mosos s/juros opção a
outras marcas a carro usado
prest a partir do 301,95 p/mès
Assomb/dia 18/11 inf/Al Cace-
Ia 1380 ou através
f/241-0802.

5008845

CONSÓRCIO DE MOTO
XLX 250—350 o CB-450 em
50 meses s/juros opção a ou-
Iras marcas o carro usado
presl a partir de 731,64 p/mês
Assomb/dia 18/11 inf/Al Cace-
Ia 1380 ou através
f/241-0802.

5008849

AGRALE ELEFANTE 86
MOD 88 — Moto toda nova
vondo ou troco p/carro. Tralar
229-7460 com Paulo Av. Gon-
lil Bittencourt 2797 px. a José
Bonifácio.

0076555

AGRALE VENDE-SE — Uma
último modelo elefante LC 30.0
abaixo da tabela urgenle cor
vermelho Okm. Tratar c/Xorces
fone 222-0680

5009481

CB-400 II 83 —Prela pneus
novos licenciada em perfeito
estado de conservação t/Rua
Antonio Barreto 765 próx a
Duque do Caxias p. 10.000,00
f/226-0643 hor comercial.

5009463

MOTO NO ESTADO PDR
89— S6 2.500 kilõmetros ro-
dados,vondo urgente o Vídeo
Panasonic G-50 último mode-
lo.Fono 224-6274 com Luiz

5009502

VENDE-SE UMA MOTO
125 YAMAHA-Com caro-
nagem e 2 pnous novos. Toda
legalizada. Tralar 222-7640.

0076564

VENDE-SE UMA MOTO
XLX ANO 87 — Tratar polo
fone 233-1415.

5009442

CONSÓRCIO - Ultimas va-
g a s p a r a
CG-125/CBX-150/NX-150/XL-
X-250/XLX-350/CB-450 com
mensalidade a partir de
301,95 por mês. Melhores in-
formações pelo fone 2293745
Sra. Alcy.

0076434

MOTO DT-180 85— Mode-
Io 86,sujeilo a qualquor testo,
moto de garagem
9.500,00.Tratar fone
231-3226

5009350

VENDE-SE —Uma moto
TDR-180 Yamaha 89 garantia
fabrica. Tratar av José Bonifá-
cio 606 em frente Berço de Be-
lém valor NCzl8.500 aceilo
troca em veículo.

5009271

VESPA 87 — Com partido
elétrica, em excelente eslado
de conservação linda cor. Ven-
do Iroco ou financio. Tratar na
Bernal do Couto 683 entro D.
Pedro I e D. Romualdo de
Soixas.

0076414

ACESSÓRIOS
PEÇAS E

SERVIÇOS
LICENCIAMENTO DE VEI-
CULOS—Junto ao Detran
exercício 89 orçamento grátis
menor taxa de serviço de Be-
lém. Aulo Gil Matriz Trav. Frei
Gil de Vila Nova 249 centro
Fone 223-3351.Tralar com o
Sr.Antônio

0076671

PLACAS AUTOMOTI-
VAS—Em 20min todos os mo-
delos, esportivas, decorativas
aceitas encomendas. Auto Gil
Av. Genlil Bittencourt 1121
F/223-4175 Motriz 223-3500
contra. Obs-.Traga o dul do seu
veículo.

0076666__ .
COND:—P/Chevetle,Chevy e
Marajó instalado e c/garantia
por NCz 4.500,00 Tralar c/Jú-
nior de seg.à sexla horário co-
mercial p/fone 2412625 o
2232369 ou Trav.Benjamin
Constonl,1337.

5009230

ENGATES PARA VElCU-
LOS E REBOQUES —A Wal-
car tom para todos as marcas.
Faça-nos uma visita sem com-
promisso. Ver na Alm.Barroso
3204 próx Júlio César. Walcar
Veículos.

0076429

DIVERSOS
CARROS NOVOS USA-
DOS E REVISADOS — Sen-
do Parali GL OKM Pampa GL
87 Santana 4 p/comp. Diplo-
mata 85 .Vendo troco e finan-
cio. Tratar na Av. Serzedelo
Corrêa 141, próx, a Bráz de
Aguiar.

5009913

TOYOTA 85—Excolonte.es-
tado de conservação pneus nn-
vos cor bege pronta p/traba-
lhar. Vendo, troco,facilito. Ver
om exposição Auto Gil Filial
Av.Gentil Bitloncourtl 1121
escj/c/Generalíssimo
F/241-2061

0076694

TRATOR AGRÍCOLA FORD
86 — Vende-se equipado
c/desenraizador concha lâmi-
na hidráulicas. Fone
223-1389.

0076608

TRATOR E CAMINHÃO
VENDO — 4 Tratores sendo

1 D-50 equipado com cabine e
todo revisado o 3 de pneus
sendo um CBT um Valmet mo-
delo 118 ou Valmet modelo
110. Todos equipados com
guincho o lâmina pronto para
medeira o um Caminhão 2013
Trucado 10 pneus novos. Tra-
tar fone 243-0369.

5010327

VENDE-SE OU TROCA-
SE— Um carro de cachorro
quente,do 3,50m com cha-
pa,bandejas,bolijões do gás
comploto,cadeiras,ban-
cos.Tratar fono 224-3386

5010121

AUTOBEL FILIAL — Ô do
Almoida 174. Brasília 79 o ou-
tra 82 Monza SLE complolo
88, Marajó SE 87, Passat IS
81, Kombi 81, Gol BX 86 o ou-
tro 81, Voyago LS 86, Fusca
82, Chovy SL 86, Chevalle SL
84, D-20 Cuslom 86, Marajó
SL 86, Corcol L 83, Pampa GL
84, Dol Roy GLX 87, Corcol L
84, Escorl Ghio 86, Escorl L
86, Escort XR-3 86, Dol Roy
ouro 84. C/Marcelo.

0075975

AUTOBEL FILIAL Ô DE AL-
MEIDA 174—Carros conser-
vadissimos Monza SLE 87
F-1000 diesel supor série 87 e
89 c/capota Diplomata cupê
85 Pick-up Fiot 87 e 88 Moto
CB-400 82 o oulra 83 Dol Roy
Ouro 83 Monza Hatch 87
Chovy SLE 87 Passat LS 83
Brasilia 79 Pampa GL 84 Molo
CB-750 importada nova Fusca
79 80 o 81 Voyago GL 89
D-20 Cuslom 86 c/Marcolo

0075980

AUTOBEL FILIAL JOÃO
BALBY 109 —Prox 6 Doca
lemos diversos modelos sem
burocracia, ouviremos sua for-
ma de pagamento. Não focha-
mos p/almoço, 222-4091.
C/Leão não fechamos para
almoço.

0075983

AUTOBEL MATRIZ RIA-
CHUELO 296—Carros muilo
conservados, BM-Foster con-
versivel 90, Fiat Uno 1.5 89 o
outros 88, Voyage GLS cam-
pleto Ok, Gol GTS Ok, 8rasilia
LS 79 e 82, Passai LS 83, Fus-
ca 81, Voyago GL 89, Gol GT
86, Santana Quantum comp
87, Caravan 6 cil Comod. 85,
Monza SLE hatch 87, Chevotto
81, Monza SLE 87, diplomata
cupê 85, Monzo SLE 83,
Chevy SLE 86 o outra 89, Di-
plomata 4 portas 85, Chevotto
SL 88, Del Rey ouro 83 e au-
tros 84 F-l000 diesel super sé-
rio 89 e outra 88, Escort Ghia
comp 88.

0075969

AUTOBEL O DE ALMEIDA
174 —Carros muito conserva-
dos, BM-Foster conversível 90,
Fiat Uno 1.5 89 e oulros 88,
Voyage GLS complelo Ok, Gol
GTS Ok, Brasilia LS 79 e 82,
Passat LS 83, Fusca 81, Voya-
ge GL 89, Gol GT 86, Santana
Quantum comp 87, Caravan 6
cil Comod. 85, Monza SLE
hatch 87, Chevette 81, Monza
SLE 87, Diplomata cupê 85,
Monza SLE 83, Chovy SLE 86
e outra 89, Diplomata 4 portas
85, Chevette SL 88, Del Roy
ouro 83 o outros 84 F-l000
diosel super série 89 o oulra
88, Escort Ghia comp 88.

0075971

AUTOBEL — C/modõlos 88
89 e 90 BM Fosler conversivel
lançamento om Belém 90, Fiai
Uno 1.5 88 o oulro 89, Voya-
ge GLS 1.8 0k completo. Gol
GTSOk, F-1000 super série 89
c/capota fibra, Voyage LS 89,
Santana Quanlum 88 comple-
Ia, Monza SLE 4 partas comp.
88, Chovy SL 89, Chevotto SE
88, F-1000 super série 88, Es-
cort Ghia complelo SE 89, Es-
cort ghia completo 88, Del Rey
GLX 88, Gol CL 88, Chevette
SE 89, Escorr'f-89, Caravan
Diplomata 6 cil, Santana"'GL
8B/Del Rey L 88. Ó de Almei-
da 174.

0076017

MOLAS MOLAS MOLAS
USADAS — Vondom-se fei-
xes de molas completo e molas
avulsas para todas as marcas
de Caminhão Mercedes, Toyo-
ta, 608 D, Chevrolol, Ford,
Joep, otc...Trav. do Chaco,
821 entre Pedro Miranda e
Marquês fone 233-2319.

0073335

Ônibus interestadual
MERCEDES —Vendo um ano
77 comploto. Tratar fone
235-0403 o 235-0588 no ho-
rário comercial.

5008978

TAMBORES TAMBORES
TAMBORES—Grande pro-
moção de fim de ano tambores
de 200 lis para óleo díesel, ga-
solina, álcool, água rigorosa-
mente testado em pefeita con-
dições do uso proço NCz
50,00 cada. Tv. do Chaco 821
ent/Marques o P.Miranda
F/233-2319. Pedreira.

0075792

VENDE-SE ÔNIBUS UR-
BANO OS-1113—Com car-
roceria Amélia ano 81.Tratar
pelo fono 235-3715

5008802

VENDE-SE OU TROCA-SE
— Por casa em conjunto, apt-0
ou torreno lindo Bugro vordo
metálico, pintura personaliza-
da, instalação do som, rodas
do magnésio e solado. Valor
NCz 15.000,00. Dou o recebo
volta. Ver o tratar Av.Pedra
Alvares Cabral n-°9800. Eslân-
cia Dom Manool. Entronca-
mento fone 231-0155.

5007748

VENDE-SE UM BUGRE 87
—NCz 15.000,00, motivo via-
gem, fone 226-2827.

0075810

VENDE-SE UM TOYOTA
ANO 83— Tralar pelo fone
235-3715

5008788

ALFA ROMEU NOVO
ANO 82 —Ar condicionado
direção hidráulica rádio
AM/FM motor novo tudo per-
feito. Ver o tralar na Mauriti
1048 Apt-°504 entro P. Miran-
da o A. Everdosa f/244-1509
Valor 20.000,00. Aceito-se
oferta.

5009185

CAPOTAS DE FIBRAS —
F-1000, D-20, Pampa, Savei-
ro, caixa d'agua 1.000, 2.000
o 5.000, móveis piscina, pron-
ta entrega. Belfiber Dr. Freitas
764 fone 233-0300. Fabrica-
mos e consertamos tudo em fi-
bra de vidro.

5009380
PUMA GTE 83 — 26.000
Brasília 80 16.000 Fusca 77
16.000 Puma GTE 80 26.000
Chevelle 83 26.000 Chevette L
81 18.000 Fusca 78 18.000 e
outros carros. T/na Ó do Al-
meida 375 Cenlro (Auto W
Lida).

0076188
REBOQUE— Vondo marca
Kar Mann Ghia,semi novo,lipo
baú com tampo e trin-
co,cap.460kg,já licencia-
do.Ver o tratar 2-° feira na
Av.Bróz de Aguiar n-°723

5009332

VENDE-St —Uma voadeira,
comando de direção o acelera-
ção flop, pera-brisa, motor do
25 HP everud, tanque 3 colo-
tes, uma carreta, fone
224-4508.

5009069

BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARÁ
Secçao de Obras do Pará
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Novas instalações do porto
fluvial de Porto Velho

O Ministério dos Trans-
portes, através da PORTO-
BRÁS, entregou,
recentemente, as novas ins-
falações do porto de Porto
Velho, no Estado de Rondo-
nia. Situado às margens do
rio Madeira, o porto já vem
operando, desde novembro,
com excelente índice de pro-
dutividade.

De importância funda-
mental para o desenvolvi-
mento da região, o porto de
Porto Velho vem registran-
do, anualmente, acréscimos
significativos na sua movi-
mentação de mercadorias
que incluem: carga geral,
material de construção e
madeira, destinados a Be-
lém e Manaus. Em 1988, o
porto registrou um total de
1.100.000 toneladas.

Um outro item que, ulti-
mamente, tem sido objeto de
estudos de técnicos da POR-
TOBRÂS é o escoamento da
soja da região norte de Ma-

to Grosso por Porto Velho.
Inclusive, em reunião reali-
zada e da qual participaram
representantes das diversas
entidades interessadas no
assunto, ficou estabelecido
que a soja proveniente das
regiões de Socorro e Dia-
mantina iria em caminhões
até o porto de Porto Velho.
Daí, através dos rios Madei-
ra e Amazonas, seria levada
a um ponto, nas proximida-
des de Belém, onde haveria
o transbordo para a navega-
ção marítima.

Esse ponto mais próxi-
mo de Belém seria o porto
da Sotave, que lamentável-
mente está inviabilizado pe-
Ia decisão do Governador
Hélio Gueiros, que já afir-
mou por diversas vezes a
sua interdição caso seja o
mesmo desapropriado, dian-
te dessa situação o empresa-,
riado amazonense é que vai
ganhar, através do porto de
Itacoatiara.
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ETN — com apenas
sete anos: "Uma

estória de sueessos»*

Navio "Cidade dc Tcrczinu-I V", construído
pela ETN, alua na linha dc Santarém
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O navio "Bom Jesus", lamb.ni construído

pelo ETN, opera a linha das llh.is

De: Di Gregorio Na-
vegaçüo

P/: ETN — Empresa
Técnica Nacional S/A

AU. Sr. Carlos Câmara
Recebemos seu telex

comunicando-nos a entre-
ga do empurrador "Mar-
cello", que junto com o
empurrador "Agostino" en-
treguepor V.Sas. no último
mês de agosto formam a
nosso ver os mais moder-
nos e mais bem construí-
dos empurradores da
Amazônia.

Queremos agradecer o
convívio fraternal e lisura
com que a ETN sempre-
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Empurrudnr "Mareei Io", constam, o para
a Dl Gregorio, foi objeto do Iclex uu Indo da

diretoria dessa empresa.

conduziu as operações para conosco, e reafirmamos, que, apesar da explosão
inflacionária que houve nos últimos meses a E.T.N. honrou os preços acorda-
dos conosco em novembro.

Com os nossos cumprimentos
Agostinho Di Gregorio, Franco Di Gregorio c Camillo Di Gregorio.

A ETN — Empresa Técnica
Nacional S/A, que acaba de com-
pletar sete anos. Fundada em ou-
tubro de 1982 com o objetivo de
atuar no segmento de construção
naval, oferecendo ao mercado
obras de alto padrão técnico e
com grande rapidez na cons-
trução.

O início das atividades des-
sa empresa foi marcado pela
aquisição de uma quadra no lito-
ral de Icoaraci, onde começavam
as obras civis para a obtenção da
capacidade de produção da área
naval, iniciando assim a sua pri-
meira atividade.

A partir de 1984, a ETN ini-
ciou a sua produção de galpões
de estruturas metálicas em qual-•quer dimensões e formas exigi-
das pelo mercado, que até hoje
teve extraordinária aceitação.

Em 1985 deu-se o início ao
segmento da mecânica indús-
trial, montagens técnicas, calde-
raria e usinagem, atendendo aos
mais diversos clientes em toda
Amazônia.

Ano após ano, os lucros ad-
vindos do empreendimento vem
sendo integralmente reinvestidos
em expansão da capacidade pro-
dutiva, através de obras civis,
tecnologia, equipamentos e esto-
ques, tornando sem dúvida cada
vez mais o seu nome em lugar
destacado em todo Brasil, e até
no exterior. Cada dia a empresa
se organiza mais, constrói com
maior rapidez e lança novos pa-drões de construção, agora,

destacando-se pela completa in-
formatização de todos os setores
envolvidos nos processos produ-
tivos, administrativo e co-
mercial.

Podemos informar que na
área de projetos, a ETN dispõe
de seus próprios engenheiros e
técnicos especializados desenvol-
vendo modelos e métodos mais
compatíveis com a região Ama-
zônica. Um breve exemplo de
pioneirismo é o fato de ser o úni-
co estaleiro que já construiu 3 na-
vios de passageiros em toda a
Amazônia e já está construindo
mais duas unidades da mesma
especialidade.

A estória da ETN ainda é
curta e já marcada pelo sucesso.
A luta pela excelência de quali-
dade técnica e atendimento tem
se mostrado frutífera, pelo con-
tínuo e ininterrupto relaciona-
mento com os clientes, que
sempre retornam a empresa pa-
ra novos projetos, que são reali-
zados sempre com dedicação
pelos seus profissionais, em uma
unidade industrial que possui
28.000m2 de área construída, os
mais potentes equipamentos pa-
ra processamento do aço na
Amazônia, sendo ainda um dos
maiores processadores de aço no
Norte e Nordeste.

São sete anos de trabalho e
mais de 200 unidades construídas
só na área naval.

A ENT, que já foi objeto de
elogios em importante publica-
ção nacional, e até internacional

quando construiu a sofisticada
embarcação para a Justiça do
Trabalho, tem hoje como princi-
pais clientes as seguintes empre-
sas e entidades que também
atuam no setor:

Administradora de Bens S/A,
Alves e Rodrigues Ltda; Associa-
ção de Praticagem da Bacia
Amazônia, Alba da Amazônia
S/A, Cia. Brasileira de Petróleo
Ipiranga, CNA Companhia de
Navegação da Amazônia S/A, Di
Gregorio Navegação Ltda; Ena-
citei — Empresa de Navegação
Cidade de Terezina, Enavi —
Empresa de Navegação Vieira
Ltda, Ilassan e Rebelo Com. e
Navegação Ltda, Importadora de
Ferragens S/A, Jolinave — João
Oliveira Navegação Ltda, Laço-
nave — Lima Alves Navegação e
Com. Ltda, Ministério da Saúde
— Sucam, L.B de Oliveira e Com.
Navegação, L.J. Veiga Soares e
Cia Ltda, Luiz Ivan Ltda — Lina-
ve, Maginco Compensados do Pa-
rá S/A, M.F. Raposo Navegação
Lida, M. Livramento Com. e Na-
vegação Sion Ltda, Navezon
Ltda, Pará Transportes E. Re-
presentações Ltda, Petrobrás Pe-
tróleo Brasileiro S/A, Petrobrás
Distribuidora S/A, Rodopar Ltda,
R.CP. Marinho, São Bernardo In-
dustrial S/A, Souza Serviços Ma-
rítimos Ltda — Souzamar,
Sanave — Sabino Com. Nav.
Ltda, Timbraz Madeiras S/A,
Transportes Bertolini Ltda, Texa-
co do Brasil S/A, Transpel Ltda,
Tribunal Regional do Trabalho.

ENCONTROS

Num prenuncio de boa adminis-
tração, o presidente da Companhia
Docas do Pará-CDP, Ronaldo Cam-' 
pos, vem mantendo o melhor rela-
cionamento possível com as enti-
dades representativas ligadas ao
sistema portuário de Belém. Já es-
teve reunido com os Guardas Por-
tuários, e há pouco com os Confe-
rentes e Consertadores na sede so-
ciai do Sindicon-Sindicato dos Con-
.crentes e Consertadores do Estado
do Pará. Ronaldo Campos vai con-
tinuar mantendo um diálogo aber-
to com todas as categorias do setor,
procurando dentro do possível aten-
der as suas reivindicações.

ELEIÇÃO
Conforme já noticiamos ante-

riormente, na próxima quinta-feira
estará se realizando as eleições pa-
ra a nova diretoria do Sindicato das
Empresas de Navegação Fluvial e
das Agências de Navegação do Es-
tado do Pará, concorrendo apenas
uma chapa, encabeçada pelo arma-
dor Luiz Rebelo Neto, que aquiesceu
o pedido de Luiz Otávio de Oliveira
Campos, que por uma série de mo-
tivos profissionais não aceitou a sua
reeleição, deixando marcada a sua
passagem por essa entidade com
uma série de realizações em favor
da armação fluvial do Pará.

LANÇAMENTO
Foi bastante prestigiada a fes-

ta de lançamento da super-balsa"LUANA" construída pelo estalei-
ro ETN para a SANAVE, empresa
de navegação capitaneada pelo ar-
mador Cipriano Sabino de Oliveira.

A nova embarcação destina-se
às operações no sistema ro-ro/cabo-
cio na rota de Manaus, com a capa-
cidade para transportar 25 carretas.
A madrinha da nova embarcação foi
a sra. Elisa Alves, esposa do vice-
almirante Sérgio Alves Lima, Co-
mandante do 4. Distrito Naval.

DIRETORIA
Diversos problemas estão envol-

vendo a designação do novo diretor
de navegação da ENASA. Três poli-
ticos influentes do Pará estão dispu-
tando essa diretoria, talvez seja esta
a razão da demora, entretanto co-
menta-se na beira do cais, que o no-
vo titular será o candidato do vice-
governador Herminio Calvinho Fi-
lho, que vai muto bem informado de
todos os problemas. Enquanto isto,
Carlos Rocque vai acumulando es-
sa função.

TRABALHO
A CNA-Companhia de Navega-

ção da Amazônia, que hoje tem a
dirigi-la um dos homens de grande
competência do setor, o engenheiro
naval e administrador de empresa
Victorio Egashira, está imprimindo
uma navegação segura para a re-
gião do Amapá, através de ferry-
boat especializado para o transpor-
te de derivados de petróleo, o mes-
mo fazendo para outros pontos da
Amazônia Oriental e Amazônia O-
cidental com navios-tanques e bai-
sas-petroleiras de médio e grande
porte.

^L REICON
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REBELO -INDÚSTRIA,COMÉRCIO, NAVEGAÇÃO LTDA

Transporte de cargas no
sistema porta-a-porta para
Santarém é com a REB<
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VIAGENS RAPBDAS
Três saídas semanais para Macapá

Altamira. Santarém e Itaituba.
SEGURANÇA

E PONTUALIDADE
Rodovia Arthur B-mord-i n° 1771 - Fon«: 233-0033

MAROLAS
Faturamento alto po-

dera gerar a movimenta-
ção de um conhecido
executivo do setor******
0 próximo catamarã da
Enasa de classe turística

a sair para Manaus já
está com a lotação esgo-
tada.******- A dra. Vânia
Gama, Chefe da Assesso-
ria Jurídica da CDP, é
sem favor nenhum uma
das grandes sumidades
em assuntos portuários
do Brasil.******- Almiran-
te Eugênio Frazão, Victó-
rio Egashira e Jarbas
Monte, na terça-feira úl-
tima, destroçavam um fi-
lhote na brasa no Círculo
Militar.******- No próxi-
mo mês de dezembro, o
estaleiro Bacia Amazôni-
ca S/A estará fazendo a
entrega de um moderno
ferry-boat ao Governo do
Pará.******- Tem gente

. que entrou capanga para
uma empresa do setor,
com um salário não mui-
to bom, já está desfilan-
do de carro novo.
Adivinhem.******- New-
ton Figueiredo, cada vez
mais, se destacando no
cenário nacional da na-
vegação de longo curso
como diretor de planeja-
mento do Grupo Paulis-
ta.******- Fruto do tra-
balho incansável de Luiz
Ivan, e sua equipe, a Li-
nave, está indo de vento
em popa com novas enco-
mendas.******- 0 estalei-
ro ETN brevemente es-
tara também nesta pági-
na com uma peça publi-
citaria.******- Ambiente
de muita cordialidade no
gabinete do novo presi-
dente da Companhia Do-
cas do Pará. (AS).

RODOMAR - TRANP0RU.ND0 SUA CARGA
DE PORTO ALEGRE PARA TODA AMAZÔNIA

COM SEGURANÇA E RAPIDEZ
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Transportes de cargas em
geral com serviços de

distribuição para toda a
malha viária do Estado do

Pari e do Brasil

FILIAIS
nnih - Rua Santo Antônio Luiz Soares, 129 ¦ Fones. MM-l. e 3414572
Rio dc J-ndto — Rua Álvaro de Macedo, 418 • Fone: 372-1787
Foruiaa — Rua Senador Roberto Kennedy, 665 - Fone: 228-7499
Mura. - Rodo.-., im-319 Km 1- Con), ll_ub_- s/n- Dist. Ind. -Fone: 2374432
s. Pulo - Rua Arai. Leite, 1001 V. Maria - Fones: 937111937112 937113
Abwtrtiba — Avenida Pedro Rodrigues, 73 - Fone: 751-1683
Fono _tto - Avenida Getulio VarRas, 2933 - Fone: 221S__7PortoAVtr.-RuaSertório. 1155-me: 433506

MATRIZ: Praça Princoa Uabei - 4440 - Tfctac 91.1780 ¦ 229.4577

L rodoHmar RODOMAR

è
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ESTALEIROS BACIA AMAZÔNICA

Aperfeiçoando tecnologias e
gerando uma qualidade incomparável

na construção naval da Amazônia.
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Rod. Maracacuera, Km 05-Icoaracy
Fone: 227-0111Fone: 227-0111 m
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«^Companhia de
**^ Navegaçãof d̂a Amazônia

HA 31 ANOS, E O RUMO CERTO NA AMAZÔNIA
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Pioneira na Região, onde vem atuando há 31
anos, a Companhia de Navegação da Amazônia
conquistou uma reputação de eficiência e confiabi-
lidade, através de um excelente desempenho no
transporte de derivados de petróleo e álcool.

Á área de atuação da CNA é toda a Bacia
Amazônia, atingindo os mais distantes pontos, in-

clusive os territórios peruano e colombiano até o
porto de Iquitos e Leticia.

Dispondo de potentes navios-tanques e nume-
rosa frola de barcaças especiais, em unidades que
variam de 300c 6,500 toneladas de capacidade de
carga, a CNA vem prestando um serviço que se des-
taça pela segurança e pontualidade.

Sede: Getúiio Vargas, 366 - Centro- Manaus - AM - CEP 69000. Fones (092) 234-7941 - 234-7114 - Telex. I092) 2760 CNAA BR
Belém: Rua Professor Nelson Ribeiro, 307 - Telégrafo - Belém-PA - CEP 66000 • Fone 224-8G11 Telex (097) 1747 CNAA BR

Rio: Rua uruguàiana. 10 - Grupo 1206 • Centro • Rio de Janeiro-RJ CEP 22050 - Fones {021)221-3346 • 221-3834
Porto Velho (RO): Estrada do Belmont, S/N° - Bavel - Tel 221-0122

A Marinha do Brasil revê
com estaleiro contrato para
construção do navio polar

O preço do navio polar volta a ser negociado pela Marinha do
Brasil com o estaleiro Caneco, segundo o presidente do estaleiro,
Arthur João Donato. Ele esclareceu que o navio foi contratado por
licitação em 1987, com preço fixado nas bases dos custos da época,
que agora terão de ser ajustadas à realidade do Cruzado Novo.

Donato exlicou que além da conversão da moeda, será aplica-
da também a fórmula paramétrica, método utilizado para os rea-
juste dos preços dos navios. O vice-presidente do Caneco, Ildefonso
Cortes, complementou as informações, dizendo que novo orçamen-
to está sendo preparado pelo estaleiro.

O contrato do navio polar de pesquisa tramitava no BNDES pa-ra a aprovação do financiamento de 80% do valor embarcação, atra-
vés dos recursos financeiros do Fundo da Marinha Mercante
(FMM), quando foi baixada a resolução 1469 do Banco Central . O
financiamento ficou suspenso e agora está sendo reativado, devido
à excepcionalidade que o Conselho Monetário Nacional (CMN) con-
cedeu à Armada para os investimentos em meios flutuantes, parao seu reaparelhamento.

Contra torpedeiros
Por outro lado, o vice-almirante Hernani Goulart Fortuna, co-

mandante do Primeiro Distrito Naval, no Rio de Janeiro, comen-
tou a compra pela Marinha de quatro contratorpedeiros da classe
Garcia, dos EUA, para substituir unidades brasileiras do gênero
construídas na década de 40. Segundo comentou, nossos atuais con-
tratorpedeiros estão com sua vida útil esgotada e sem condições
de operações ou manutenção. Os navios ora adquiridos foram cons-
truidos no final da década de 60, dispondo de tecnologia pós-
segunda Guerra Mundial, segundo frisou.

Os navios da classe Garcia preencherão a lacuna provocada pe-
Ia fase de transição da Marinha do Brasil, que está dando baixa às
velhas unidades e aguardando a conclusão das construções de di-
versas embarcações encomendadas aos estaleiros nacionais. For-
tuna não revelou o valor da negociação, mas afirmou que sem
margem de erro, eles estão cuslanto um/vinte avós do preço de uma
embarcação nova construída em estaleiro no exterior".

Para o almirante, a incorporação desss unidades à Esquadra
da Marinha deixa-a reaparelhada, pois, "dada a atual situação, os
navios da classe Garcia estão substituindo vantajosamente aque-
les obsoletos". As novas unidades — que estavam na ativa nos EUA
— contribuirão para que nossa Marinha prossiga cumprindo sua
missão afirmou Fortuna, salientando que eles estão aptos a exceu-
tar as mesmas tarefas no Brasil

I Encontro de |
representantes

e gerentes ;§
do PORTUS v
Elaborado pela LABOR-

CONSULT (empresa de cônsul-"
toria e assessoria do Rio de.
Janeiro,), realizou-se no periodo;;
de 09 a 17 de outubro, o Curso de'
Desenvolvimento de Represen1 -
tantes e I Encontro de Repre;.
sentantes e Gerentes do*
PORTUS, que foi possivel graj»
ças a larga visão administratíj>
va da atual diretoria daquéléí
órgão, que tem como uma déj
suas metas estruturar devida,-'-
mente as Representações Lo-
cais do PORTUS, espalhadas
por todas as empresas db siste-
ma PORTOBRÁS, para assim
melhor atender seu corpo de
participantes, dos quais fazem
parte cerca de 85% dos funcio-
nários da CDP.

Foram ministrados temas
ligados às necessidades de co-
nhecimento dos Representantes,
bem como assuntos especi ficos
relacionados com o INPS e Pre-
vidência Privada, inclusive cál-
culos, benefícios e outros
assuntos afins.

Vale reassaltar que este
programa foi de grande valia
para todos quantos se fizeram
presentes, os quais aproveita-
ram o encontro para expor à di-
retoria várias reivindicações e
propostas de forma a tender p
minimizar as necessidades das
representações (consideradas
como o coração da instituição),
como também dos participah-
tes, que são a razão única de sua
existência.

A Representante na CDP,
Marilene Rocha, participou de
toda a programação e trouxe na
gabagem novidades para serem
lançadas em breve.

r Guarde boas recordações de
uma viagem pelo Rio Amazonas
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Atravéã dos navios da ENASA você poderá conhecer
bem de perto, todo o fascínio da Amazônia.

Consulto hu agente de viagens ou a ENASA

_l_______i___,EMPHESA DE NAVEQAçAOMPHE3ADE.
U. AMAZÔNIA

FII0 Rui Uraiulimi. 39 S/MU Til. 10211 222-5149 ¦ 221-7289 Ti!» (021) 3021?
6F.LÊH h. Frtlldintl Vii|i_, 41 Til. (0911 223-3011 THu.10111 10S4 ASAV 8 P/V
MVMS: Rui Mir__-.il D«___. 61 Til. 10921 234-347! Ura (012) 2314

170. TRANSNAV
Transportes e Representações Ltda.

Av. 7 de Setembro, 1251 — salas 6 e
7 — sobreloja. Telex: 0922256 -
Teleg.: TRASNAV - Manaus. -
Amazonas, fones: 224-5829 e
234-1570, Rua 15 de Novembro, 226
— Ed. Chamié - Conj. 808/812, fone:
224-6022 - Teleg.: TRASNAV - Telex:
0912593 — Belém-Pará.
FILIAL: Vila do Conde - Fone:
754-1271.

AGENTES:
Enasa —

Empresa de
Navegação da
Amazônia S/ASuriname

Coast Trading
Docenave ÍEm

Vila do Conde)J
_-



NA FLORESTA DE RONDA LE...
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Belém-Pci, domingo
5 de novembro de 1989
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Y| l ELA ME PEIXA NERVOSA. A 1
o?fMfNr T ^T™ 1 BEM VIVE ÇÜE.XANDO, RESMUNGANDO, ~*
Sa" 

PUMA 
1 ÇUESUA M6TEHPO O^AR12 EM TUDO. J
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Domingo, 5/11/89

100 anos de
epúblic

No próximo dia 15 de
novembro, milhões de
brasileiros vão eleger o
novo Presidente da
República. Naquela
data, o regime
republicano completará
cem anos de existência
no Brasil. O que teria
ocasionado o fim do
Império e a
proclamação da
República no nosso
país?

pfi?///C£S>A /SABE/L.

Durante muito tempo,
a cana-de-açúcar foi a
grande riqueza do
Brasil. Mas, no início
do século XIX, ela já
havia perdido sua
importância. O preço
do produto caíra e os
senhores de engenho,
bastante endividados,
não tinham mais
dinheiro para comprar
escravos que .
trabalhassem nas/ /
plantações. ' //

Em compensação, um
novo grupo de
proprietários de terras
ganhava força: os
plantadores de café da
província de São
Paulo. Em vez de
escravos, empregavam
trabalhadores livres e
assalariados em suas
plantações e ganhavam
muito dinheiro
vendendo café para a
Europa e os Estados
Unidos. Mas, se os
cafeicultores tinham
dinheiro, ainda não
haviam adquirido força
política, que
continuava nas mãos
dos senhores de
engenho.

Eles queriam um
rfegime político menos
centralizador que o
Império, no qual seus
interesses também
fossem ouvidos e
atendidos. Queriam .
substituir a escravidão
pelo trabalho livre
assalariado, bem mais
lucrativo. Também
queriam maior
autonomia pára-decidir
sobre a contratação de
empréstimos e de
mão-de-obra
estrangeira para
trabalhar em suas

/culturas. E tudo isso
aconteceria se a
República fosse
proclamada.

Junto com os
cafeicultores estavam
outros grupos da
sociedade, que também
se sentiam
prejudicados. A
população, sobretudo a
das cidades, desejava
uma mudança no
sistema eleitoral para
que mais pessoas
pudessem votar. O
Exército se sentia
desprestigiado pelo
Imperador, que
também havia se
desentendido com a
Igreja Católica.

Enquanto o movimento
republicano e as idéias
abolicionistas (em
favor da libertação dos
escravos) cresciam, o
Império enfraquecia
cada vez mais. Até
que, em 15 de
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novembro de 1889, um
golpe chefiado pelo
Marechal Deodoro da
Fonseca demitiu o
Gabinete do Visconde
de Ouro Preto e
instaurou a República.
A partir de então, o
país passou a se
chamar Estados Unidos
do Brasil.

Durante pouco mais de
um ano, o próprio
Deodoro chefiou um
Governo Provisório
que tinha o objetivo de
organizar a República.
Foi eleito um
Congresso Constituinte
que, em 1891, redigiu
uma Constituição que
estabelecia as

principais
características do
regime republicano.
Uma nova bandeira foi
adotada, o sistema de
ensino foi reformado e
a Igreja separou-se do
Estado. As antigas
províncias foram
transformadas em
estados, aos quais se
deu autonomia para
decidir sobre seus
principais interesses. È
ficou estabelecido que
o país seria governado
por um presidente
eleito pelo povo ou
pelos representantes do
povo. Embora tenham
ocorrido algumas
transformações ao
longo do tempo e nem
sempre estes princípios
tenham sido
respeitados, as bases
da república se
mantém até os dias de
hoje.

O. PEDRO JZ

J Texto de Ana Maria Oliveira Guanabara

A seguir: Dia da Bandeira
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PESQUISA JÚNIOR fflÜM Domingo, 5/11/89

Os poderes do Irresidente
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aeODORO OA /=OA/S£CA

Quando, recentemente, numa entre-
vista à televisão, o Presidente José
Sarney afirmou que não "mandava
mais nada" após a promulgação da
nova Constituição, não estava exage-
rando ao sublinhar essa declaração
com os seus gestos largos. Realmente,
após o dia 5 de outubro de 1988, data
em que foi assinada a nova Constitui-
ção do País, o Presidente teve dimi-
nuídos sensivelmente seus poderes, se
comparados aos de qualquer outro
chefe do Executivo nesses 100 anos de
República (com exceção, é claro, do
breve período em que o Brasil viveu
sob o regime parlamentarista, entre
1961 e 1962). E o mesmo acontecerá
com seu sucessor.

Fora algumas variações, nas repúbli-
cas de sistema presidencialista, com a
ampliação da cidadania e a participa-
ção popular, a democracia do estado
moderno é exercida através de três
poderes: o Executivo (o presidente e
seus ministros), o Legislativo (Cama-
ra dos Deputados e Senado Federal) e
o Judiciário (conjunto de órgãos que
aplica a lei e administra a Justiça).
Tradicionalmente, o Executivo é o que
exerce mais influência e reúne mais
poder nas relações entre o Estado e as
pessoas, principalmente em países de
sistema político instável.

Desde a nossa primeira Constituição
republicana, de 1891, o poder do presi-dente, que é o chefe do Executivo, tem
sido por vezes hipertrofiado. Em algu-
mas ocasiões submeteu o Legislativo
ao seu domínio e até já chegou a
suspender as atividades do Congresso
Nacional. Essa situação só veio a mu-
dar de maneira radical com a Consti-
tuição de 1946. Seguindo exemplos in-
ternacionais e ainda sob o impacto do
surgimento de governos fascistas quedesencadearam a 2a Guerra Mundial,
assim como do período ditatorial vivi-
do pelo Brasil durante ó Estado Novo,
de Getúlio Vargas (de 1937 a 1945), a
nova Carta tentou estabelecer um
equilíbrio de poderes entre Executivo
e Legislativo, por meio de uma signifi-
cativa restrição dos poderes presidên-ciais.

mtâÈk
D. RSOROUZ

Duas décadas depois, a Constituição
de 1967, alterada pela emenda consti-
tucional de 1969, voltou a dar plenos
poderes aos presidentes eleitos, agora
indiretamente, situação que perdurouaté outubro do ano passado.

De nítida inspiração parlamentarista,
a Constituição de 1988 manteve como
poderes da {Jnião o tradicional tripé
Legislativo, Executivo e Judiciário,

H________n__________HHH__S______
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independentes e harmônicos entre si,
mas atribuiu ao primeiro uma in-
fluência muito maior - o que significa
que o presidente tem agora menos
poderes do que em qualquer outro
momento da República. O Congresso
Nacional ficou com a "parte do leão"
no que se refere à responsabilidade de
governar o País, porque reduziu a ca-
pácidade do presidente de interferir
na elaboração das leis e até mesmo
na sua regulamentação.

Para o Executivo, restou a tarefa de
sancionar as decisões do Congresso
com relação a, por exemplo, arrecada-
ção, orçamento, criação ou extinção
de cargos públicos. Diversas decisões,
comp a concessão de emissoras de rá-
dio e televisão, escolha de governado-
res dos territórios ou declaração de
guerra, são exclusivas do Congresso e
não dependem da aprovação do Presi-
dente da República.

Como quase todas as decisões presi-
denciais precisam de aprovação do
Congresso Nacional, a atual Constitui-
ção permite que o Presidente da Repú-
blica, "em caso de relevância e urgên-
cia", adote medidas provisórias, com
força de lei. Mesmo assim, essas me-
didas perdem seu valor se, num prazo
de 30 dias, não forem convertidas em
lei pelo Congresso. E é com essas me-
didas que o Presidente Sarney vem
contornando os problemas surgidos
durante seu último ano de governo,
nem sempre encontrando o apoio dos
deputados e senadores. Daí as queixas
que tem feito sobre sua absoluta "fal-
ta de poder".

BAMCXS/RA OO /MRSR/O 3AA/&&/&4 A7~C/Aí-

AS ARMAS
DA RUEPÚBL/CA

O próximo presidente também terá
que enfrentar o mesmo entrave demo-
crático. Pelo menos até 7 de setembro
de 1993. Nessa data, a nova Carta de-
termina que seja feito um plebiscito
para os brasileiros escolherem a for-
ma (república ou monarquia cohstitu-
cional) e o sistema de governo (parla-mentarismo ou presidencialismo) quedesejam. Menos de um mês depois, se-rá feita a revisão da atual Constitui-
ção, e dependendo dos novos deputa-
dos e senadores eleitos em 1990, a
situação poderá ser alterada, passan-do o Presidente da República a ter
mais poderes. Ou menos ainda.

Texto de Domingos Demasi F°

A seguir: Os símbolos da Pátria
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E ESTA É UMA INTERPRE.
TACÃO ARTÍSTICA DO QUE PODE
TER SIDO NOSSO ANCESTRAL
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NOSSO ANCESTRAL ENFRENTAVA OS
MAtS FEROZES INIMIGOS PARA NÃO

SUCUMBIR NAQUELA ERA SELVAGEM..
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BEM 1 AÍ ENTRA UMA LENDA QUE DIZ QUE
NOSSO ANCESTRAL E UMA COMPANHEIRA

SUBIRAM NUM CARRO DE F060 E DEIXARAM
SEU PLANETA PRIMITIVO..
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A feliz volta
às novelas
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2jj REVISTA DA TEVE O LIBERAL Domingo, 5 de novembro de 1989

A Semana
Fazendo rir
Eloísa Mafalda, que vive a Francis-

quinha em "O sexo dos anjos", adora
divertir os colegas da novela com suas
brincadeiras. E, justamente por isso,
não falta quem goste de ficar sempre
ao seu lado. Principalmente, a equipe
de maquiagem e as camareiras. "Che-
go a ser até bajulada demais", reco-
nhece a atriz.

Essa semana, numa externa, Eloísa
teve toda a atenção de uma das cama-
reiras, que só providenciou a troca de
seus sapatos na hora exata de ela en-
trar em cena. Tudo para a atriz não
ter que sofrer muito com os exagera-
dos saltos .que sua personagem gosta
de usar: "É ótimo trabalhar com essa
equipe, porque todos estão sempre de
bom humor. E fico até sem graça
quando sou muito paparicada."

wbl ap ¦ +m mk*rwiÃ
8 w--vj I Ai vingança de Tieta continua

em andamento e quem está
levando a melhor é Bafo de
Bode (Bemvindo Sequeira). E

que, com a chegada da Arca dos So-
nhos, trazida por Gladstone (Paulo Jo-
sé), Tieta decide presentear muita
gente e o mendigo, que sabe da vida
de todo mundo em Santana do Agres-
te, ganha um presente intencional: um
megafone. "Agora, o povo da cidade
vai ser mais ridicularizado ainda pelo
meu personagem. Todas as verdades
que ele fala serão ouvidas muito além
dos limites da praça. O pessoal já vai
acordar com seus gritos", conta Bem-
vindo Sequeira.

Só que num desses dias, Bafo de Bo-
de passa embaixo de uma janela e, de-
pois de esbravejar que ali é o "fiofó do
mundo", acaba levando um banho."Mas ele não vai abandonar o seu no-
vo brinquedinho que tanto incomoda
a cidade", garante Bemvindo.

NOVELAS PRÓXIMOS CAPÍTULOS DE 6 A 11 DE NOVEMBRO
AMANHA TERÇA QUARTA
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SEXTA SÁBADO

O SEXOS DOS ANJOS/i7h45m
- •

¦ Otávio diz a Gilda que ela
não deve se casar com Zé Paulo
sem amá-lo. Ela alirma que o
noivo não se importa com isto.
Isabela e Leonor pedem a To-
más que entregue o testamen-
to em um mês. Zé Paulo conta
para Antônio que ele e Gigi vão
morar com sua mãe. Aranha re-
solve licar intimo da família de
Isabela para poder vigiá-la de
perto. Adriano diz a Ruth que
sua vizinha se chama Diana. To-
dos vão tomar chá com o Anjo e
Isabela se sente mal. O Anjo a
leva para o quarto e Adriano
não a deixa tocar nela.

¦ O Anjo promete a Adriano
que não fará nada com Isabela
até que ela cometa o terceiro
pecado. Vera trata bem Gilda e
Antônio, mas este não gosta de-
Ia. Adriano revela a Aurélio que
sabe que ele não é padre. Otá-
vio conta ao Padre Aurélio sua
história com Gilda e pede que
ele a convença a desistir do ca-
samento. Francisquinha conhece
Aranha, que se oferece para aju-
dá-la a treinar lambada. Ruth,
influenciada pelo Anjo, discute
com Isabela. A mãe tenta apazi-
guá-las, mas Ruth a empurra e
Isabela se zanga.

¦ Adriano impede Isabela de
bater na irmã e cometer o se-
gundo pecado. Anèsia vê Adria-
no desaparecer e tica assustada.
Ruth diz ao Padre Aurélio que
não sabe o que a fez agredir a
mãe. O Anjo avisa, a Adriano
que não gostou do que ele fez.
Isabela não deixa a mãe desistir
de ir ao aniversário de Marilu.
Anèsia conta a Otávio o que viu,
mas ele não acredita. Ruth vai à
festa sozinha. Todos gostam de
Gigi na festa e Leonor a convida
para jantar em sua casa. Neyde
confessa ao Padre Aurélio que
se apaixonou por ele.

¦ Padre Aurélio tenta conven-
cer Neyde de que ela está enga-
nada. Durval diz a Leonor que
achou Tomás normal e que não
vai levá-lo ao psiquiatra. Rogé
fica furioso quando Isabela lhe
conta que Adriano se declarou
para ela. Marilu diz a Vera que
sabe que ela ama seu pai e que
a apoia. Lucinha briga com Gigi,
porque não acredita que ela vá
ser fiel a Zé Paulo. Tomás pega
o testamento para guardá-lo
com Bia. Ao passar por Isabela,
ele deixa o documento cair e ex-
plica o que vai fazer com ele.
Ruth vé e vai atrás do irmão.

¦ Adriano avisa a Tomás que
Ruth o está seguindo e que é
melhor ele voltar. Padre Aurélio
diz a Leonor que sabe de sua
história com Durval e tenta con-
vencê-la a se casar com ele.
Tomás conta a Isabela o que
Adriano fez e diz que agora o
considera um amigo. Lucinha
conhece Cássio e conta que mo-
ra em Ipanema. Rogé diz a Isa-
bela que Adriano è um trafi-
cante. O espirito de Isabela en-'contra Adriano, que lhe dá fio-
res. Francisquinha a acorda e
pergunta quem lhe deu as flores
que estão ao seu lado.

¦ Isabela diz a Francisquinha
que deve ter sido um presente
de Tomás. Aranha è despejado e
vai para a casa de Rogê. O
Anjo vai à casa de Leonor para
conhecê-la melhor. Otávio come-
ça a ter ciúmes da amizade de
Luiza com Arakém. Leonor co-
menta com Ruth que não gosta
muito de Diana. Lucinha conta a
Gigi que conheceu Cássio e que
não disse a ele que era filha do
zelador do prédio. Padre Aurélio
tenta convencer Neyde de que
ela não o ama. Vera deduz que
eles sairam para conversar e os
encontra no parque.

TOP MODEL/l8h35m
¦ Lucas sai com Carla para
conversar. Gaspar comenta com
Naná que não gostou de Grilo.
Carla conta a Lucas que está se
separando e pede que ele a aju-
de na Covery. Alex pede a Mari-
sa que vá aos Estados Unidos e
convença os compradores das
pranchas de surfe a suspende-
rem temporariamente suas en-
comendas. Elvis e Tininha dor-
mem juntos e ele perde a hora
da final do campeonato de surfe.
Naná convence Duda a conver-
sar com Lucas. Este vai à casa
de Duda e a encontra no quarto
com Raul, vendo seu comercial.

¦ Raul sai. Duda e Lucas come-
çam a discutir, mas acabam con-
fessando que se amam. Gaspar
fica preocupado por Elvis não ter
ido á finai de surfe. Artur e Oli-
via tazem planos de casamento.
Elvis e Tininha ficam com medo
de voltar para casa. Raul decide
se mudar. Gaspar se preocupa
com o futuro dos filhos. Milu avi-
sa a Carla que Raul está em sua
casa. Carla, então, resolve que
elas vão morar juntas. Marisa
avisa a Lennon que eles vão à
Disneyiândia e ele se recusa a
viajar. Lucas e Silas se encon-
Iram na casa de Alex.

¦ Duda os apresenta e Silas se
oferece para dar carona a Lu-
cas. Jacques decide comemorar
sua readmissão na Covery com
Lia e Artur, mas Morgana telefo-
na, pedindo-lhe alguns esclare-
cimentos, e ele è obrigado a
desmarcar o programa. Lia des-
confia que foi Rose quem ligou.
Silas faz amizade com Lucas.
Jacques encontra Rose à sua
espera na garagem e sai com
ela para evitar um escândalo.
Lia liga para o apartamento de
Rose e descobre que Jacques
está lá. Marisa diz a Gaspar que
não viaja, se ele pedir.

¦ Gaspar não pede a Marisa
para ficar. Jacques diz a Rose
que não quer mais vê-la e ela
tem um ataque histérico. Duda e
Júnior conseguem sair de casa
sem ser vistos. Cleide descobre
que eles sairam e Simone avisa
a Alex. Este ameaça bater em
Júnior, mas Duda o convence a
conversar com o filho. Jane se
maqueia e todos implicam com
ela. Depois, Gaspar lhe pede
desculpas. Silas avisa seu ami-
go de São Paulo, que só vai
prender Lucas depois que escla-
recer outro crime. Grilo conta a
Lucas que Silas o encontrou.

¦ Preocupado ao ver sua supo-
sição confirmada, Lucas pede a
Grilo que não o procure. Lennon
confessa a Naná que tem medo
de que a mãe o abandone. Na-
ná, Saldanha e Gaspar se preo-
cupam com a tristeza de Lucas.
Alex manda o motorista trazer
Jane para fazer companhia a Jú-
nior, que a beija. Jane tem a
impressão de que está beijando
Artur. Naná pede a Duda que
descubra o que está acontecen-
do com Lucas. Jane vé Marisa
se despedir de Alex. Duda per-
gunta a Lucas qual o seu proble-
ma com a policia.

¦ Lucas diz a Duda que não
deve nada à policia e que Naná
e Gaspar estão preocupados
porque ele tem um amigo de in-
fância que é mau caráter. Jac-
quês diz a Lucas e Gaspar que
o mercado externo è muito im-
portanle. Duda tranqüiliza Naná.
explicando que Lucas não tem
nada a esconder. Lucas se arru-
ma para ir embora. Gaspar tenta
impedi-lo, mas não consegue.
Carla lhe dá carona e ele diz
que não tem onde ficar. Naná
comunica a Duda que Lucas via-
jou. Silas conta a elas que Lucas
é procurado por assassinato.

TIETA/21h40m
¦ O coronel insiste para que
Imaculada lhe conte mais histó-
rias. Ela tem um ataque histérico
e quebra vários objetos. O coro-
nel manda Trapizomba colocá-la
de castigo. O padre expulsa
Cosme da igreja, porque ele in-
siste em falar de Ricardo. Tieta
pede a Timóteo que laça Elisa
feliz para que ela não pense em
ir para São Paulo. Osnar diz a
Ricardo que tem certeza de que
ele está namorando. Tieta acon-
solha Imaculada a lutar para se
libertar do coronel. Gladstone dá
uma televisão para Milu. O co-
ronel tira Imaculada do castigo.

¦ Imaculada aconselha as me-
ninas a se revoltarem, porque o
coronel precisa delas. Cosme
conhece Filo e diz que acha in-
justo o que o coronel faz com as
meninas. Gladstone garante a
Carmosina que vai realizar um
grande sonho dela. Zé Esteves
tem outro acesso de loucura e
briga com a familia, exigindo
que lhe entreguem o dinheiro
que lhe roubaram. Tonha o leva
para casa. Muita gente vai assis-
tir à novela na casa de Milu.
Gladstone reúne o povo na pra-
ça e avisa que vai distribuir pre-
sentes comprados por Tieta.

¦ Silvana e Laura vão à casa
de Carol e lhe avisam que volta-
rão para levá-la à praia. Tieta
revela a Carmosina que deu os
presentes só para causar discór-
dia. Algumas pessoas descon-
fiam da bondade dela. Leonora
pede a Tieta que não a obrigue
a contar para Ascânio que ele
não é o primeiro homem de sua
vida. Osnar aconselha Carol a
fazer amizade com Silvana e
Laura. As meninas do coronel
fambém ganham presentes e se
recusam a devolvê-los. Perpétua
pergunta a Tieta se ela se es-
queceu de Peto e Cardo.

¦ Tieta diz a Perpétua que não
dá nada aos sobrinhos para que
ela não tome deles. Perpétua
lembra que ela está em sua
casa e Tieta afirma que a irmã
lhe deve muito por tudo o que
sofreu quando foi embora. O co-
ronel avisa a Imaculada que vai
pedir a Gladstone para levá-la
embora. Filo pede ao coronel
para voltar atrás, mas ele insiste
em sua decisão. Modesto proíbe
Carol de fazer amizade com Sil-
vana e Laura. Imaculada resolve
fugir e pede ajuda a Filo. Perpé-
tua vê Gladstone dando um beijo
na mão de Tieta.

¦ Perpétua pede desculpas e
sai. Gladstone conta a Tieta que
o "outro assunto" está progre-
dindo. Imaculada continua ten-
tando convencer Filo a ajudá-la
a fugir. Tieta manda Leonora
brigar com Ascânio ou vai man-
dá-la de volta para São Paulo.
Perpétua comenta com Ricardo
que tem a impressão que Tieta
já conhecia Gladstone. Este sai
com Carmosina e segura a sua
mão. Jairo e Milu notam que
Carmosina gosta de Gladstone.
Filo decide ajudar Imaculada. Ri-
cardo pergunta a Tieta se ela já
conhecia Gladstone.

¦ Ricardo e Tieta brigam e ela
mente, dizendo que não conhe-
cia Gladstone. Milu resolve fazer
uma receita especial para
Gladstone e as mulheres da ci-
dade vão à sua casa, aprender a
lazer o prato. Depois, várias
pessoas comem na pensão e Mi-
lu revela que vai mandar sua re-
ceita para um concurso. Timóteo
conta a Perpétua que Chalita vai
pedir a ela a mão de Amorzinho.
Perpétua lhe diz para não contar
nada à amiga. Silvana e Laura
vão à casa de Carol quando Mo-
desto está lá. Tieta se encanta
ao ver Osnar de terno.
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No capitulo 44 de "O sexo dos anjos", Cássio será desmascarado por
Francisquinha (Eloisa Mafalda) e Anésia (Uva Nino), no capitulo 44. As
cenas já foram gravadas, mas o momento mais importante dessa trama se
dá quando Ruth (Silvia Buarque) fica sabendo que o namorado é pobre:"Possessa, ela o esbofeteia. Mas recebe o revide", conta Rodolfo Bottino.

Pai 'coruja' assumido vai acontecer
Marcelo Faria, o surfista

Elvis de "Top model", tem
no pai, o também ator Regi-
naldo Faria, o seu fã nume-
ro um. Sempre que pode,ele acompanha as grava-
ções do filho:

— Sou muito suspeito pa-
ra falar qualquer coisa,
mas acho que todos os jo-
vens da novela estão se
saindo muito bem.

Reginaldo Faria lembra
de uma cena de Marcelo
ainda menino — ele está
com 18 anos —. quando es-
tavam passando férias na
casa de parentes em Goiás.
De repente, o filho chegou à

piscina aos gritos e com a
mão "sangrando" de óleo
bronzeador. O resultado fo-
ram alguns cascudos e mui-
tas gargalhadas depois do
susto. E agora que Marcelo
optou mesmo pela carreira
artística, Reginaldo dá um
conselho:

— Não só o Marcelo co-
mo todos os atores que es-
tão começando devem
aprender inglês. Digo isso
por mim, que na época do
filme "Lúcio Flavio", pre-miado no exterior, perdimuitos trabalhos fora do
Brasil por não saber este
idioma universal.

A derrocada do Império Britânico

g**»*$N^

A meia-noite do dia 14 de
agosto de 1947, um fato ai-
terou a História do Mundo:
no mesmo momento era as-
sinada a Independência da
índia, o nascimento do Pa-
quistão e chegava ao fim
o Império Britânico. As cir-
custancias que cercaram
esse evento — os conflitos,
as intrigas, a pompa e as
cerimônias — são contados
na minissérie "Mountbat-
ten — O Último Vice-Rei
("Mountbatten — The last
Viceroy"), que a Rede Gio-
bo apresentará em quatro
capítulos, de terça a sexta-
feira, às 23h40m.

Produção inglesa de 1986,
a minissérie é estrelada por
Nicol Williamson, no papel
de Lord Louis Mountbat-

ten, e Janet Suzman, como
sua mulher Edwina. Tam-
bém no elenco, nomes co-
mo lan Richardson (viven
do Pandit Nehru), Sam
Dastor (Mahatma Gandhi),
Vladek Sheybal (Moham-
med Ali Jinnah), Nigel Da-
venport (Ismay), Malcólm
Terris (Winston Churchill)
e Owen Holder (Rei George
VI).

A história começa com o
final da Segunda Guerra
Mundial, quando eclodiu
na índia uma violenta luta
pela independência, ao
mesmo tempo que o Gover-
no inglês sentia que era a
hora de libertar o subconti-
nente, apesar da oposição
de Winston Churchill e da
bancada Conservadora.
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Janet Suzan e Nicol Williamson protagonizam a minissérie
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O ator Marcelo Faria tem no pai o seu maior admirador

Denis 

Carvalho não será mais Mirko Ste-
fano, o grande vilão de "Tieta", per-sonagem que levará o progresso paraSantana do Agreste através da Brastâ-

nio. O ator e diretor decidiu não aceitar o con-
vite e explica o porquê: "E que estou editando
os 20 capítulos de "A, E, I; O... Urca", que vai
ao ar em janeiro. Achei que interpretar o per-sonagem e editar a minissérie ao mesmo tempo
acabaria prejudicando os dois trabalhos."

Uma homenagem ao
baterista Milton Banana,
com presenças de nomes
como Fernanda, Roberto
Menescal, João Nogueira,
Sebastião Tapajós, Leny
Andrade e Tito Madi, os
dois últimos também sen-
do entrevistados, sáo os
destaques de "Ela & ele",
amanha, às 19h30m, na
Manchete.

Milionário e Zé Rico, Ro-
berta Miranda, Pena Bran-
ca e Xavantinho e Dalvan
são algumas das atrações
sertanejas do "MPB" desta
terça, às 22h40m, na Educa-
tiva.

Paulo Machado da Sil-
va é o novo concorrente
de "Sem limite", a partirdesta terça, às 19h30m.
Ele responderá sobre
Golda Meir.

• No "TV Pirata" desta
terça, às 22h40m, na Rede
Globo, os destaques são a
estréia do programa "O
mundo no samba" e o hora-
rio eleitoral gratuito, com
as propagandas de cândida-
tos como Narciso Máximo,
Nataniel Rolha, Severino
Coqueiro, Súrio Assar e
Bartolomeu Guimarães.

• "Quem tem a viola","Toada", "Azul da cor do
mar" e "Estação derra-
deira" são alguns dos su-
cessos que estarão na
quinta-feira no especial
do grupo Boca Livre, às
19h30m, na Manchete.

• Quinta-feira, às 22h40m,
no "Globo de ouro", apre-
sentado por Isabela Garcia

e Jimmy Raw, Luiz Caldas
canta o tema de abertura"Tieta" e Tim Maia e Jorge
Benjor fazem um pot-pour-ri de antigos sucessos, no
quadro "Grandes encon-
tros".
• "A historia do humor
no Brasil" é o tema do"Sexta especial" desta se-
mana, às 22h40m. Serão
focalizados palhaços e
equilibristas mambem-
bes, o teatro de revista,
publicações como "Pas-
quim" e "O Planeta Diá-
rio" e o programa de rá-
dio "A Turma da Maré
Mansa". Participações
especiais de Fernanda
Montenegro, Agildo Ri-
beiro, Jucá Chaves, Ja-
guar, Cláudio Paiva,
Eduardo Dusek e Carlos
Eduardo Novaes.

i * 9 » « ® * © o a V» * • • • •' e *««««•«'•:«««««• < >-.« a '*.»»* .

• Ziraldo recebe a visita
do jornalista Barbosa Lima
Sobrinho no programa "O
papo", desta terça, às
23h40m.

• No "Cinemania" deste
sábado, às.l4hlum, na
Manchete, será iniciado o
concurso "Caça-fantas-
mas II", que dará aos
vencedores com vídeos-
cassete e viagens para a
Disneyworld. entre ou-
tros prêmios.

• A planta carnívora Au-
drey II, da peça "A loja dos
horrores", Patrícia e João
Penca e seus Miquinhos
Amestrados são algumas
das atrações do "Milk-sha-
ke" deste sábado, às 18 ho-
ras, na Manchete.

A luta pelo amor de Jacques
No último bloco de roteiros de "Top mo-

dei", Cissa Guimarães recebeu o seguinte
recado de Antônio Calmon e Walter Neprão,
autores da novela: "Atenção, a Rose está
virando a Glenn Close do filme "Atração
fatal". Capricha que vai dar samba." A atriz
adorou a virada da personagem: "Já estou
imaginando como vou torná-la bem neuróti-
ca", comentou.

Para isso. porém, ela terá que passar por
cima dos apelos de Artur (Jor.as Torres),

que quer que ela se afaste do pai, Jacques
(Jonas Bloch), e enfrentar a mudança radi-
cal da mãe do rapaz, Lia, que quer impres-
sionar o marido e lutar para não perdê-lo
para "a outra". Abandonando o ar caseiro,
Denise dei Vecchio gravou na última sexta-
feira, nos estúdios da Herbert Richers. E no
capítulo 51, o público a verá sofisticada e
com novo penteado, para desespero da rival,
que ouve poucas e boas de Lia. "As duas
personagens vão fazer de tudo para conquis-
tar o Jacques", enfatiza Denise.

Você encontra as melhores ofertas nos classificados de O LIBERAL
FONE: 222-0133
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.Cláudia Álvares

Lançamentos
Código de Operação: Intrépido

Guerra/Espionagem. A história acontece nos primei-
ros anos da Segunda Grande Guerra Mundial. Churcnill des-
confia que os nazistas estão desenvolvendo uma
poderosíssima arma nuclear e convoca um rico empresa-
rio canadense (David Niven) para que este monte uma re-

de de espionagem
a fim de descobrir
de qual arma se
trata e aonde está
sendo desenvolvi-
da. Contando com
a ajuda um casal
(Michael York e
Barbara Hers-
hey), o empresário
seqüestra um cien-
tista alemão que
está tabalhando
com processos de
fissão nuclear e
procura destruir a
fábrica alemã on-
de está sendo cons-
truída a arma
secreta.

Destaque para
o elenco: protago-
nizado pelo vetera-
no David Niven
("O Morro dos
Ventos Üivântes"),
Mio: Vork (de"Cab ') e Bar-
bara Hershey (a
Madalena de "A
Ultima Tentação
de Cristo").

Ficha técnica:"A Man Called In-
trepid". Estados
Unidos, 1982. Dire-
cão de Peter Car-
ter. Com: David Ni
ven, Michael York,
Barbara Hershey.
Dis tribuição:

Mundial. Duração:
1Ò0 min./Cor.
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Irmãos Gêmeos
Comédia. Quem poderia imaginar o grandalhão Arnol-

do Schwarzenegger irmão gêmeo do baixinho Danny De Vit-
to? Pois é, nesta comédia de Ivan Reitman, o mesmo diretor
de "Os Caça-Fantasmas I e II", os astros de "'0 Extermi-
nador do Futuro" e "Jogue a Mamãe do Trem" são respec-
tivamente Julius e Vincent dois gêmeos produzidos em
laboratório e separados, após seus nascimentos, quando os
envolvidos no pro-
jeto constatam um
erro na experiên-
cia. Julius (Sch-
warzenegger) é
criado numa ilha
do Pacífico, onde
aprende a desen-
volver a sua enor-
me capacidade
intelectual e força
física; enquanto
Vincent (De Vito)
e mandado para
um orfanato e
transforma-se no
maior vigarista da
paróquia. Até que
Julius descobre a
existência de seu
irmão e resolve
procurá-lo, o que
acaba criando a
maior confusão. O
filme foi sucesso
de bilheteria em 88
e pretende repetir
o mesmo êxito em
vídeo.

Ficha técnica:"Twins". Estados
Unidos, 1988. Dire-
ção de Ivan Reit-
man. Com: Arnol-
do Schwarzeneg-
ger, Danni De
Vitto, Kelly Preston, Chole Webb, Bonnie Bartlet. Distribui-
ção: CIC vídeo. Duração: 108 Min./Cor.
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Spartacus
Aventura.

Um dos pri-
meiros longas
de Stanley
Kubrick, dire-
tor americano
responsável
pela obra-
prima 

"2001:
Uma Odisséia
no Espaço".
Baseado no"best-seller"
homônimo de
Howard Fast,
o filme conta
a história de
um corajoso

§ladiador 
e li-

er revolucio-
nário (Kirk
Douglas) que
consegue reu-
nir um exerci-
to de escravos
para lutar
contra o do-
mínio dos no-
bres na Roma
antiga. "Spar-
tacus" foi pre-
miado com
quatro Os-
cars: melhor
ator coadiu-
vante (Peter
Ustinov), foto
grafia (Rus
sei Metty), di
recão de arte
e ves-
tuário. Em seu elenco estão ainda': Laurence Olivier no pa-
pel de Crasso, inimigo de Spartacus (Douglas); Jean
Simmons, John Garvin, Charles Laughton, Tony Curtis, en-
tre outros.

Ficha Técnica: "Spartacus". Estados Unidos, 1961. Di-
reção de Stanley Kubrick. Com: Kirk Douglas, Jean Sim-
mons Peter Ustinov Laurence Olivier, Charles Laughton.
Distribuição: CIC Vídeo. Duração: 183 min/Cor.

Atraiçoados
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Drama. O mais
recente trabalho
cinematográfico
do consagrado
diretor Costa-
Gavras, conheci-
do como o mes-
tre do cinema
político, tendo
realizado nessa
área filmes como"Z", "Estado de
Sítio", "Missing",
entre outros.

Em "Atrai-

coados", Gavras
conta a história
de uma agente do
FBI (Debra Win-
ger) que é desig-
nada para invés-
tigar o caso de
um radicalista
de origem judái-
ca que fora as-
sassinado. Du-
rante á investiga-
ção, entretanto, a
agente acaba se
envolvendo emo-
cionalmente com
o seu principal
suspeito, um
membro de uma organização neonazista que tenciona eli-
minar negros e judeus em nome da supremacia da raça
americana (interpretado por Tom Berenger de "Platoon").

O filme não agradou os fãs do cineasta e nem chegou
a fazer uma boa carreira no circuito comercial de cinema
do sul do país, onde a fita foi exibida até agora.

. Ficha técnica: - "Betrayed". Estados Unidos, 1988. Di-
reção de Costa-Gavras. Roteiro de Joe Eszterhas. Com: De-
bra Winger, Tom Berenger, John Heard, John Mahoney.
Distribuição: Warner. Duração: 127 Min/Cor.

DEBRA TINGER > TOM BERENGER
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Nas Montanhas dos Gorilas
Drama. Baseado na verdadeira história da antropóloga anieri-

cana Dian Fossey, assassinada em 87 após ter dedicado toda a sua
vida ao estudo de uma espécie rara de gorilas existentes na África
Central, e a sua preservação, lutando contra caçadores, mercado-
res de animais e tribos primitivas que ameaçavam levar os gorilas
à extinção.

Dirigido por Michael Apted ("Mistério no Parque Gorky"), o
filme ganhou atenção do público depois que a sua protagonista Si-
gourney Weaver (no papel Dian) foi indicada para o Oscar dc me-
lhor atriz por este seu trabalho nas telas mesmo que no final das
contas tenha perdido para Jodie Foster, em "Acusados" aliás, a gran-
de surpresa da última entrega do Oscar.

Ficha Técnica: "Gorilas in The Mist". Estados Unidos, 1988. Di-
reção de Michael Apted. Com: Sigourney Waever, Bryan Brown, Ju-
lie Harris. Distribuição: Warner. Duração: 130 min. Cor.
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Conspiração ao Poder
Guerra. Com um elenco de estrelas: Bob Hoskins (de "Monali-

sa" e "Uma Cilada para Roger Rabbit"), Susan Sarandon ("As Bru-
xas de Eastwick") e Anthony Hopkins (de 'Nunca te Vi... Sempre
te Amei"), o filme conta a história do lider facista italiano Mussoli-
ni (Hoskins) e da luta deste e de seu genro, Galeazzo Ciano (Hop-
kins), então ministro das Relações Exteriores, pelo poder da Itália.
A fita é basea-
da . em fatos
reais e filma-
da em locais
onde estes fa-
tos realmente
aconteceram.
O lançamento
é inédito.

Ficha
Técnica:"Mussolini
and I". Esta-
dos Unidos,
França, Itá-
lia, Inglater-
ra, 1985. Dire-
ção de Alberto
Negrin. Com:
Bob Hoskins,
Susan Saran-
don, Anthony
Hopkins, An-
nie Girardot.
Distribuição:
Mundial.
Duração: 130
min/Cor.

UNDIAl.
FILMES

JM PAÍS DESTRUÍDO
MA I I ITA

PELO PODER
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Desde o inicio a atriz se identificou com as comédias

Na única novela, o casamento com Ary Fontoura no final

Há 50 anos, num clube carioca, uma garotinha de 13 anos
provocou boas gargalhadas ao entrar em cena mancando

numa peça dramática. Comediante consagrada, ela comemora
a data no palco e esperando um convite para voltar às novelas

Berta Loran:
50 anos de

muito humor
Comemorar meio século

de carreira artística é uma
grande alegria para a come-
diante Berta Loran, que
descobriu que queria ser
atriz aos 7 anos, quando foi
ao teatro pela primeira vez,
para ver seu pai, o ator e
barítono José Ajs, apresen-
tando-se numa opereta.

Há dois anos integrando
o elenco do "Chico Anysio
show" e desde o dia 4 na
comédia "Tropicanalha —
uma farsa corrupta", em
cartaz no Teatro do Senac,
Berta sempre preferiu o
humor ao drama. Mas, por
uma ironia do destino, veio
parar no Brasil devido a
um fato nada engraçado:
fugindo com a família da
Segunda Guerra.Somos de Varsóvia e,
depois daquela maldita
guerra, ninguém queria
mais drama e sim, muito
humor.

Embora sua estréia, aos
13 anos, tenha sido numa
peça dramática, "Dibuk",
do autor judeu Schloime
Zainvil Rapaport, logo nos
primeiros momentos em ce-
na ela levou a platéia às
gargalhadas:Meu pai me colocou
para viver uma avó e, mui-
to baixinha, calcei uns sa-
patos da minha mãe, de sal-
to sete e meio. Como não
estava habituada, o salto
quebrou em cena e comecei
a mancar. O público ria
muito, enquanto meu pai
gritava dos bastidores, apa-
vorado: "Sai de cena, você
está matando a peça, que
coisa horrorosa!"

Apesar de satisfeita com

os atuais trabalhos, para
essa ariana de 22 de março,
cujo nome verdadeiro é
Basza Ajs, o maior presente
nestas bodas de ouro seria
voltar a atuar numa nove-
la. Sua única experiência
no gênero, em 1984, foi em"Amor com amor se paga",
de Ivani Ribeiro, que atual-
mente está sendo exibida
em Portugal, terra onde
Berta Loran viveu por seis
anos, trabalhando com
grande sucesso. Na histó-
ria, ela se destacou como a
empregada Frosina, que no
final acabou se casando
com o avarento Seu Nono,
interpretado por Ary Fon-
toura:

Adoraria que o Paulo
Ubiratan ou o Daniel Filho
me escalassem num papel
bem engraçado, como o
Moacir Deriquem fez ao me
chamar para viver a Frosi-
na. Prefiro uma persona-
gem cômica, pois drama
não é comigo e nem vão me
aceitar num drama com a
cara que eu tenho. E o que
vier, sendo para fazer rir,
eu traço.

Outro presente que a
atriz aguarda é que apa-
reça alguém com talento
que queira escrever um no-
vo espetáculo para ela
apresentar no teatro, repe-
tindo o sucesso alcançado
com "Divirta-se com Berta
Loran":

Sou autora de um
show só. O "Divirta-se" fui
eu que escrevi, contando a
história de minha vida, o
que não posso fazer duas
vezes, não é mesmo?
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Atualmente, Berta está no Teatro Senac com Jonas Mello

Lições do casamento
Em 50 anos de uma carreira voltada para o hu-

mor, Berta Loran sempre tira uma lição dos mo-
mentos que vive, sejam eles alegres ou tristes, como
seu primeiro casamento. Sem qualquer constran-
gimento, ela fala da experiência, que acabou lhe va-
lendo muitos pontos na formação artística:Eu tinha 20 anos e ele, 51. Apesar das diferen-
ças, nâo foi táo ruim. Ele era um grande ator, de
estilo chapliniano, com quem aprendi muito.

O casamento durou 11 anos e, segundo Berta, ape-
nas porque sua mãe a ensinou em criança que a
mulher deveria ter "um Deus e um homem".Só que eu não agüentei. Quando cheguei aos 30,
ele estava com 61, e aí não deu mais. Resolvi pedir o
desquite. Ele também adorava apostar em cavalos.
Vivia com o jornal, estudando òs pais do cavalo,
os avós do cavalo, mas não me estudava....

Hoje, aos 63 anos, depois de sair de uma segunda
relação, Berta Loran se diz feliz e tranqüila:Estou livre e maravilhosa. Sinceramente, não
quero saber mais de homem em minha vida. Chega
mesmo! Só me interessam os amigos e o trabalho.

Amor esnobado
Flávia Alessandra, que interpreta

a Tânia em "Top model", andou sumi-
da da praia do Gaspar (Nuno Leal
Maia) por üns capítulos, mas agora
vai voltar com força total para con-
quistar o coração do intelectual Ringo
(Henrique Farias).

Nas últimas externas da novela, os
dois até já ensaiavam a troca de cari-
nhos que seus personagens terão que
gravar nas próximas semanas. Mas
Henrique, muito brincalhão e assu-
mindo a postura de Ringo, lá pelas
tantas ele fingiu esnobar Flávia, di-
zendo que. por enquanto, está mesmo
apaixonado é por Milu (Cinira Camar-
go), a moça do calendário.

Essa 

semana Fausto Silva estava
impossível na gravação do qua-
dro "Jogo da velha", que contou
com a participação da "foguetei-

ra" Rosenary Mello, aquela que quase ti-
rou o Brasil da Copa de 90. Bem-humora-
do, Faustão, fingindo-se preocupado com
a "incendiaria", chegou a pedir a presen-
ça dos bombeiros no palco.

Rosenary, aliás, estará agitando a Ave-
nida Atlântica com, um foguetórío, dia 12,
às 21 horas. A promoção faz parte do lan-
çamento da edição da "Playboy" deste
mês, que terá a moça como principalatração. "Você convidou o Rojas para a
festa?", perguntou Faustão. Ela disse quenão, mas o apresentador brincou, aconse-
lhando-a a tomar cuidado para que não
jogassem mercúrio cromo em ninguém
durante a festa: "Senão, pode vir mais
processo por aí..."

SALDANHA
TODOS OS DIAS EM

O LIBERAL

?5ãS
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f/m tzoüo Osrcar está para se exibir em Santana do Agrei"Tieta", gravado na quinta-feira, José Mayer vestiu teme
barba e penteou bem os cabelos para mostrar o quanto se
tornar sedutor. Porém, sua mudança radical acontecerá 1

ele se der conta de que é um grande solitário e decidir brigi

A extroversão co JL JL

Ele não é apenas a maior
atração entre as mulheres
de Santana do Agreste.
Grande parte do público fe-
minino também considera
José Mayer um dos homens
mais charmosos e sensuais
do País. E a velha história
de confundirem o ator com
seu personagem o faz ou-
vir perguntas constrangedo-
ras e ao mesmo tempo en-
graçadas, como se realmente
ele é um bem dotado como
Osnar. Mayer se admira,
mas não deixa de curtir o
bom momento profissional.
A modéstia o faz acreditar
que o sucesso é efêmero e o
leva a dizer que, no final de"Tieta", será logo esquecido
como símbolo sexual.

Porém, o certo é que a fa-
ma chegou bem antes e se
mantém. Na primeira nove-
Ia, "Guerra dos sexos", em
83, já provocava as mulheres
com o seu duble de carrega-
dor e lutador de boxe, quetomava banhos de manguei-
ra para apagar o calor da
paixão pela personagem de
Maria Zilda. Depois, foi o
Caio da segunda versão de"Selva de pedra", o escritor
Raul de "Hipertensão" e o
marginal de "Bandidos da
Falange", chegando então a
formar uma trilogia com o
Zé do Burro de "O pagador
de promessas", o vaqueiro
Fernando de "Fera radical'.'
e o atual Osnar:

. — Gosto de interpretar ho-
mens da terra. Faz parte da

Momentos da carreira: em "Perversidade...", com a mulher, Vera Fa ardo, em

^pMUE^BB ]¦

| 
" ¦ JBBffi*. m^^^^^^^^^' ;^'*fjB»

í-• * mÊ

I ^BÊmWf'"''-$S^mmmmm ÕRM^^^^ff^B^fflMftJJ
lWB»W?^zMyim^'y WE^

Ir^^^BB IÍIhÍÜB '
I V!fB - • i
w-Jy-^SÊ BB ; '' W

5i' >^'^^'ti™PP; «V%l
JSL^LW -Ti

dramaturgia brasileira mais
reconhecível, que tem uma
platéia imensa. E também,
acho ótimo poder aproveitar
em "Tieta" o mergulho que
fiz no sertão baiano em "O
pagador de promessas".

Bom mineiro, habitual-
mente discreto, Mayer no
momento anda rindo de ore-
lha a orelha..A felicidade de
Osnar influi na sua rotina,
concorda, embora não seja o
tipo de ator de incorporar
seus personagens e levá-los
para casa. Responsabiliza
mais o clima de "Tieta" pela
atual extroversão:

— Osnar já me pareceu
atraente à primeira vista,
mesmo no romance de Jorge
Amado, embora ali não ti-
vesse o espaço que está ga-nhando na novela. E o queme motivou a vivê-lo, ini-
cialmente, foi a sua extro-
versão. O personagem me
seduziu muito, porque eu vi
que, por este caminho, pode-ria mostrar uma face nova
para o público. E isto au-
mentou com o alto astral
que cerca as gravações.

Há muito José Mayer não
andava tão leve em cena.
Para um ator preferencial-mente dramático, a novida-
de agrada. E, por coincidên-
cia, ele segue o mesmo
caminho no palco. O Danny,
da peça "Perversidade se-
xual em Chicago", cartaz do
Teatro de Arena, tem muita
afinidade com o Osnar, em-

bora situado em universo
bem diferente:

Sem ter planejado, es-
tou fazendo dois persona-
gens intimimamente ligados
à sexualidade, um de dia,
outro à noite.

Vê-lo na peça ao lado de
Paulo Betti é outra coinci-
dência. Quando começaram
a ensaiar a peça, eles não
imaginavam que fariam na
TV personagens muito liga-
dos, dois dos Quatro Cava-
leiros do Apocalipse, que se
completam com Reginaldo
Faria e Roberto Bomfim. E,
comparando todos os papéisfeitos, vem a satisfação:

Tenho a minha especifi-
cidade enquanto intérprete,
mas não gosto de ficar éter-
namente relacionado com ti-
pos semelhantes. A princí-
pio, parecia que o Danny
contrariava a minha nature-
za de ator, pela sua ingenui-
dade. No entanto, o José
Wilker, diretor de "Perversi-
dade", fez com que eu mu-
dasse de idéia, dizendo queo interessante para o espec-
tador é perceber esta dife-
rença e que interpretar é
conseguir realizar o que não
é da sua índole.

Mayer considera seu atual
momento profissional um
presente por seus 10 anos de
Rio de Janeiro. Aos 41 de
idade, este mineiro de Ja-
guaraçu mudou-se ainda me-
nino para Coronel Fabricia-
no e depois para Congonhas

do Campo, o
sua vocação:

Naquele
onde estão as
portantes do i
meçou minha
teatro. No coi
to com canto
música e decj

Em 67, de]
seis meses en
Mayer foi p;
zonte. No an
trava na Uni
meçava a ca"para não pa

Foram
que não poss
bretudo para
o momento s
pessoas estãc
das pela poli
sem muito c
mas com tan
xão que já a
belo começo,
caminhada.

Sobre a m
Rio, em 79, i
não consegui1
em outro lugE
de "solar, oi
faltar mas a f
pelos olhos",
dividida com
sua mulher 1
filha Júlia, na
E enquanto O
assumir uma
dicandò-se a
dá vivas à si
afetiva:
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Guerra dos sexos", em "O 
pagador de promessas", com Denlse Mllfont, e em "Fera radical", co
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igreste. No capítulo 82 de
ernO' e gravata, aparou aL.o seu personagem pode se
>rá mais adiante, quando
brigar pelo amor de Tieta

m Osnar
mpo, onde descobriu
ícação:
aquele inundo mágico,
istão as mais mais im-
ttes do Aleijadinho, co-
t minha ligação com o
. No colégio tive conta-
1 canto coral, banda de
a e declamação.
67, depois de morar

teses em Juiz de Fora,
r foi para Belo Hori-

No ano seguinte en-
na Universidade e co-
/a a carreira de ator
não parar mais".

?oram tempos duros
ão posso esquecer, so-
io para comparar com
tiento atual, quando as
is estão tão ajjaixona-
ela política. As vezes
nuito discernimento,
:om tanto andor e pai-
ue já acredito ser um
omeço, o início de uma
thada.

re a mudança para o
im 79, Mayer diz que
onseguiria mais morar
ttro lugar. Acha a cida-
olar, onde tudo pode
mas a felicidade chega
olhos". Uma felicidade
da com Vera Fajardo,
uüher há 14 anos, e a
lúlia, nascida há cinco,
uanto Osnar reluta em
íir uma mulher só, de-
dò-se a várias, o ator
vas à sua estabilidade
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dical", com Malu Mader

Vivemos uma relação
rica, que tem dado certo
mas também é um combate,
um aprendizado. E por ser
instigante é que eu perma-
neço nela.

O ano redondo de 89, como
ele define, também inclui
Vera, que está de volta ao
teatro ao lado do marido, co-
mo era costume em Belo Ho-
rizonte:

Antes trabalhávamos
muito juntos, eu como pro-
dutor e diretor, ela como
atriz. Agora estamos nos
reencontrando no palco, e is-
to é ótimo.

Reencontro para eles e de-
sencontro para seus perso-
nagens, porque em "Pervesi-
dade", Danny e Deborah
formam um casal que não
consegue ser feliz. No palco,
o outro par é formado por
Paulo Betti e Eliane Giardi-
ni, também casados na vida
real, há 15 anos. Mayer acha
que foi boa a idéia de dois
casais de verdade estarem
na peça:

Nossas trajetórias pes-
soais têm muitas semelhan-
ças. Somos todos pessoas
saídas do interior, eu e Vera
de Minas, Paulo e Eliane de
São Paulo. Somos casais que
iniciaram a relação no início
da profissão, no momento
mais difícil da vida. E vemos
o mundo de uma forma mui-
to parecida. Isto acaba dan-
do ao grupo e à peça uma
boa sustentação.

Osnar de dia, Danny à noi-
te, o tempo é mínimo para
José Mayer "só ser". Nas
poucas folgas mais longas,
foge para Friburgo, onde es-
tá construindo casa. No Rio,
as horas livres são dedica-
das à leitura, às músicas de
Maller "e a umas arriscadas
no piano", que estudou na
juventude e o ajuda, "por-
que há muita musicalidade
no trabalho do ator". E, cia-
ro, há sempre tempo para
a filha Júlia:

Sou um pai muito pre-
sente, embora atualmente
eu esteja bem atarefado.
Mas quando a Júlia nasceu,
até parei de fazer teatro pa-
ra ficar com ela ao lado da
Vera, sempre por perto, par-
ticipando de tudo. Acho que
este é o caminho para se er-
rar menos com os filhos.
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Os encantos de Osnar atraíram Carol, a forasteira Bebê e há multo apaixonaram sua grande amiga Carmosina

E começam as transformações
Já foi dito e rejiito gue Oshár é a-'-.

maior atração de {Santana do-
Agreste. Com seu sorriso, cândi-
do e muito amor para distribuir
entre as mulheres, ele seduz da sol-"
teirona Carmosina (Aríete; Salles),
qué tem; paixão antiga pelo grande
amigo,Váté a forasteira Bebê(Simo-
ne. Carvalho), passarid°Pela^etída
emanteúda de Modesto (Armando:
Bógus), -Carol .(Luizá Thomé), qúe
não -resistiu aos .seus. encantos —
mas só porque Aguinaldo Silya,
Ana Moretzshón e Ricardo. Linha-
res, autores de "tieta'', também
não resistiram aos apelos do públi-
Co e voltaram'atrás em sua inten-
ção de que não haveria cenas de
amor entre os dois personagens.

Pois um novo grande momento
.esta para acontecer ria vida dè Os-
nar, tornando-õ aüidi mais atraen-
fe. Nos estúdios, quinta-feira, o at-
voroçò foi geral. Todos queriam
ver José Mayer nos trajes que
anunciam sua transformação. É
pára pedir a mão de Amorzinho
(Lílià Cabral) em nome de Chalifa
(Renato Consorte) que Osnar dá o
primeiro passo: apara a barba, ves^
te terno e gravata e vai à çàsa de
Perpétua (Joana Fomm),; onde ouve

de Tieta (Betty Faria) o que é um
prenuncio da relação amorosa en-
tre os;dois:V:

Nossa, Osiíar! Onde é que vo-
cê estava que eu não tinha lhe vis-
to átéhoje?.-...'

E enquanto Ricardo (Cássio Ga-
büs Mendes) riiorré; de ciúmes, Os-
nar começa a inchar de vaidade,
passando a cuidar cada vez mais de
sua aparêncku O chapeuzinho do
personagem e abandonado, diz o
ator coiri $ehá, camisetas e cal-
ças airiassadás e por la- .
var vãográdativamerite
sendoVjogádas de lado.
Mas_a mudança maior
do personagem, acréV
dita o ator, não seráV
externa- e ísirii, iritèr-
na, quando o amor
finalmente tomar
conta desse con-¦quistador incorrigí- .
vél:.. •

Mesmo as
sim, espero ele
nao mude muito
na essência..,

Segundo ;
Aguinaldo Silva
a transformação Ji

total só ocorrerá depois do capítulo
100:-'. .. ¦¦:,:- :X -XX -

— Até hoje, Tieta nunca atraiu.'
Osnar peíàs desconfianças qué ele
tèm das suas Verdadeiras intenções
em Santana dò Agreste. Mas, qüári-
do perceber que ela virando a me-
sa contra a instalação de uma fá-
brica poMdòrà^fiá cidade; tudo isto
vai riiúdar; Na tentativa de se apro-
ximar dela, Osnar. tentará mostrar*
se sedutor, vestodo-se melhor; Ele
acha; que o caminho é por aiX até
porque Tieta o achou bonitão,
quando o viu de terriò; Osnar será

levado a buscar o
amor quando per-
ceber; qüè; é muito:
só, que tem todas
as mulheres que
queririas, na ver-
dade, não tem ne-
nhúma. O persona-
gem eritra em
crise existencial. E
é nessa hora que
Tieta vai agir...

Para se aproximar de Tieta, Osnar muda o visual
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0 comovente otimismo de Capra em "A Felicidade
Não se Compra"
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Donna Reed
e James
Stewart em"A Felicidade
Não Se
Compra",
o clássico de Frank
Capra em cópia
colorlzada por computador.

HTiJT*B
Essa

mania
pega

mesmo:
VIDEOMANIA

lf na Rui Barbosa, 968 - Fone: 241.3072
VIDEOMANIA

2.fl na Diogo Moia, 371 - Fone: 241.4117
VIDEOMANIA

3? com novo endereço na Av. Ser-
zedelo Correia, 916 - Fone: 223.6718

Lanchonete anexa à locadora.Cabines duplas ou individuais, onde vo-
cê pode assistir seu próprio video ou alocá-
lo na hora e deliciando-se com saborosos
lanches.

Vicie-se
nessa

Frank 

Capra, italiano de 92 anos, tornou-
se famoso por prestigiar o homem
comum, exaltando os ideais america-

nos e distribuindo otimismo em suas histó-
rias maniqueístas, embora transbordantes
de bom humor e narradas com impecável
senso de cinema.

Falar de Capra é falar do cinema ame-
ricano dos anos 30 e 40 no que de melhor ele
tinha e o que melhor retratava as classes
média e baixa do país."A Felicidade Não Se Compra" (It's a
Wonderful Life!) é um dos últimos filmes de
Capra e o seu predileto. Feito em 1946, quan-do ele voltou da guerra, onde foi diretor de
documentários feitos para o Exército, reu-
nidos na série denominada "Why We
Fight?" (Por quê nós Combatemos?), o fil-
me inaugurou uma companhia criada porele, Willyam Wyler e George Stevens.: a "Li-
berty Pictures. A idéia era lançar bons fil-
mes na média de pelo menos duas
produções por ano. A ironia neste episódio
é que William Wyler, logo que tirou a farda,
foi contratado por Samuel Goldwyn para fa-
zer "Os Melhores Anos de Nossas Vidas"
(The Best Yearè of Our Lives), filme queacabou ganhando a estréia da Liberty no pá-reo dos Oscars de 46.

O mais característico
Mas "A Felicidade..." acabou sendo omais característico dos filmes de Capra.

Tem a exaltação da amizade de "Do Mun-
do Nada Se Leva" (You Can't Take it With
You), tem o altruísmo de "O Galante MrDeeds" (Mr. Deeds Góes to Tbwn), tem a cri-
tica aos poderosos de "A Mulher Faz o Ho-
mem" (Mr. Smith Góes to Washington) e
tem a exaltação do "good Sam", do cidadãocomum — assim como o clima de Natal —
de "Adorável Vagabundo" (Meet John Doe).

\MA1 [íi!

Para completar a súmula dos ideais de Ca-
pra, tem de certa forma o "Shangri La" de
Horizontes Perdidos" (Lost Horizons) na ci-
dade de Bedford Falls, onde os melhores
sentimentos estão presentes, embora nem
todos avaliem esta qualidade (ou estas qua-lidades) no dia-a-dia de trabalho (é preciso
que se veja tudo perdido para se dar valor
às coisas).

George Bailey, o herói interpretado porJames Stewart, é um pouco do que antes fez
Gary Cooper e o próprio Stewart. Ele é um
homem bom que luta para manter uma fir-
ma pequena, sufocada por magnata local
(Mr. Potter, interpretado pelo grande Lionel'
Barrymore). George sacrifica-se sempre esempre, deixando de cursar a universidade,
de viajar pelo mundo afora, tudo em bene-fício dos outros, ora do irmão que arranja
um emprego numa outra cidade, ora pelobem da firma ("Bailey Building and Loan")
que trata de casas populares aplicando a
poupança de gente humilde. Tbdo este sacri-
fício de George parece ser em vão, quandoPotter consegue driblar diversos obstáculos
e, por meios ilícitos, levar a firma de Geor-
ge à falência, Ele se vê com um "rombo" de
80 mil dólares" e o escândalo de ser presona noite de Natal. Resta-lhe o suicídio, queé obstado por um anjo, descido do céu emseu auxílio e fazendo com que George veja
como seria o mundo se ele, George, não ti-
vesse nascido. Só assim o homem que não
dava valor à sua existência compreende quena verdade teve uma "vida maravilhosa"
(título do filme original).

O fim é uma apoteose otimista como
uma festa de Natal perfeita. Os amigos, os
parentes, o Bem assume a posição de vito-
rioso e distribui presentes a granel. É um
anjo que ganha suas asas, é um homem que
ganha a sua vida.

Ver o filme várias vezes é comover-se
sempre. Dificilmente tantas coisas aparen-
temente ingênuas fazem o espectador
render-se às lagrimas, mesmo que viva umarealidade conflitante.

Tudo isso, contado de forma admirável
dá, realmente, o clássico que se diz. Um fil-
me de sempre que todas as platéias são con-
yidadas a aplaudir. Mesmo nas cores
impostas pelo comércio do vídeo, mesmo
com a tradução deficiente que se arranjou
para esta cópia de agora.

Programa obrigatório.
A FELICIDADE NÃO SE COMPRA

(It's a Wonderful Life!) Produção e direção
de Frank Capra. Roteiro de Francês Goo-drich, Albert Hackett e Capra. Com James
Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore,
Thomas Mitchell, Glória Grahame, Beulah
Bondi. Henry Travera, Ward Bond, H B War-ner e Frank Finlay. Liberty/RKO/Century
Vídeo, 125'.-1946.

TRAV. RUI BARBOSA, 1833
FONE: 225-405Ó

CHEGAM NA FRENTE
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JOGO RÁPIDO
• Na quarta-feira, dia 7,
Bia Seidl e Mário Gomes
gravarão as cenas em que
Diana aceita o convite de
padre Aurélio para um pas-
seio de iate, momento em
que o clima romântico co-
meça a se formar entre os
dois. As cenas serão grava-
das na Baía da Guanabara,
com uma novidade: pela
primeira vez o Anjo da
Morte trocará o traje preto
por suaves roupas brancas.
O novo modelo está sendo
criado pela figurinista Sô-
nia Soares.

Já nos bastidores da
novela, quem aderiu às
roupas negras foi Mário
Gomes: náo resistiu à
batmania e usou uma ca-
miseta com a marca do
homem-morcego.

Novos pares românticos
em "O sexo dos anjos": es-
corraçado por Ruth (Sílvia
Buarque), Càssio (Rodolfo
Bottino) passa a se interes-
sar por Lucinha (Rosana
Garcia), que, como ele, fin-
ge ser rica. Já Neyde, desi-
ludida com seu amor peloPadre Aurélio, vai ganharum amigo que começa a
consolá-la, ninguém menos
que Rogè (Otávio Müller),
por sua vez abandonado
por Isabela (Isabela Gar-
cia).

Gravada a festa de noi-
vado entre Gigi (Carla
Marins) e Zé Paulo (Ir-
ving São Paulo), come-
çam os preparativvos do
casamento dos persona-
gens na história de Ivani
Ribeiro. Nos próximos
capítulos, a noiva já deve
fazer a prova do vestido.

Enquanto isso, nos basti-
dores da novela, quem agi-
tou essa semana foi Jo-
hann, de 6 anos, filho de Ir-
ving.

Terça-feira, em exter-
na, e quinta-feira, no es-
túdio da Herbert Richers,
Jonas Torres simulou um
desmaio. As cenas fazem
parte do capítulo 53 de"Top model", quando Ar-
tur, que tem um coágulo
no cérebro, sofre uma
crise na praia.

No próximo fim de se-
mana, no Teatro da UFF,
em Niterói, estará sendo
apresentada a peça "Entre
o louro e a morena", com
Tina Ferreira, filha de Bibi
Ferreira, e Tadeu Aguiar.
Com texto e direção de Flá-
vio Marinho, o musical es-
tréia em dezembro no Rio.

Diretamente do bordel
de "Kananga do Japão",
liana Buslik, que vive a
Tatiana, em breve estará

reestreando o musical"Verde que te quero
ver". Enquanto isso, jun-
to com as gravações da
novela da Manchete, ela
participa de vários co-
merciais, cursos de can-
to, teatro e dança, além
de estar no elenco do fil-
me "Solidão".

"Variações em torno de•im Inspetor Geral" estréia
quarta-feira no Teatro Ben-
jamim Constant. A direção
é de Domingos de Oliveira,
que completa 40 anos de
carreira. No elenco, Dedina
Bernadelli, Márcio Ehrlich,
André Mattos e Cristóvão
Garcia.

Cid Guerreiro, o autor
dos sucessos "Ilariê" e"Tindolelê", cantados
por Xuxa, lançou na últi-
ma sexta-feira o seu se-
gundo LP, com festa na
boate Zoom. As Paquitas
marcaram presença e
dançaram muita lamba-
da.

Elisa vai sonhar ainda
mais em "Tieta", segundo
Tássia Camargo. Isto por-
que sua personagem ganhada irmã uma televisão: "A
partir daí, pobre do marido.
Quando chega em casa, Ti-
móteo (Paulo Betti) nunca
mais vai encontrar seu jan-tar, mas sim Elisa fascina-
da diante do aparelho."

Mário Gomes troca de estilo liana Buslik em "Kananga"

O romance entre Ruth
(Sílvia Buarque) e Ara-
kem (João Camargo) co-
meça de forma divertida
em "O sexo dos anjos".
Os dois personagens vi-
vem às turras, mas a jo-
vem vai tratar de con-
quistá-lo depois de uma
aposta que fez com Fran-
cisquinha (Eloísa Mafal-
da). Isabela Garcia é
quem diz, com toda ra-
zão: "Isto vai acabar em
paixão de verdade."

Irritado com a autorida-
de de Perpétua (Joana
Fomm), Padre Mariano
(Cláudio Corrêa e Castro)
vai ameaçar tirar a batina
dentro da sacristia. "Este
vai ser o primeiro dos seus
rompantes com ela. Depois,
quando Osnar (José Mayer)
for pedir a mão de Amorzi-
nho (Lília Cabral) em casa-
mento em nome de Chalita
(Renato Consorte), o padre
vai ameaçar jogar o retrato
do falecido Cupertino no
chão para fazer com quePerpétua pare de falar",
conta Cláudio.

Irwing São Paulo: noivado
Folo de Irineu Barreto Filho
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Moderninho, Duda Litlle e Reinaldo: muita descontracão

Duda 

Litlle, a repórter mirim do "Xou da
Xu^a", tem verdadeiro fascínio pelo Mo-
derninho, que todas as manhãs faz os sor-
teios no programa junto com Xuxa. Mas a

paixão de Duda pelo boneco é ainda maior por cau-
sa de Reinaldo Waisman, diretor de arte do "Xou" e
do "Bobeou, dançou". E ele que faz a voz do Moder-
ninho e dá movimentos a ele. "Sem o Reinaldo, o
clima de descontracão dos programas seria menor",
afirma Duda. Reinaldo, por sua vez, adora brincar
de interpretar em frente às câmeras: "Meu trabalho
sempre foi nos bastidores, cuidando de todos os de-
talhes."

Dupla tarefa
• Gabriela Duarte, a Olívia
de "Top model", tentou
conciliar os estudos com as
gravações da novela essa
semana e quase enlouque-
ceu. Como tinha muitas ce-
nas na barraca do Saldanha
(Evandro Mesquita), Ga-
briela quase não conseguia
pegar nos livros: "Tenho
que me concentrar para o
trabalho e está sendo uma
barra gravar, lembrando
que tenho que estudar para
a prova de Química." Para
ajudá-la na tarefa escolar,
Gabi levou para as exter-
nas a amiga e colega de tur-
ma Daniele. E sempre queo diretor Fred Confalonieri
não requisitava a Olívia
diante das càmeras, as duas
aproveitavam para dar
uma olhadinha na matéria.
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epois de muita discussão, nas
gravações desta quarta feira,
Zé Esteves (Sebastião Vas-
concellos) finalmente cede à
chantagem de Tieta (BettyFaria), que se compromete a comprar

suas cabras e terras de volta, se o paicontar onde esconde o dinheiro que elalhe enviou durante anos.
Zé Esteves pega uma peixeira e avan-

ça para Tieta, que recua apavorada ecai sobre o colchão do pai. Este começa
a esfaquear o colchão, de onde surgem
centenas de notas, todas já sem valor.As gargalhadas, Tieta diz ao pai que eleestá na miséria. Zé Esteves entra emdelírio e se imagina pastoreando cabras
nas dunas, chamando-as pelos nomesdas filhas e da mulher. Pouco depois, o
personagem morre.

Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretz-
sohn e Ricardo Linhares vibraram como trabalho de Sebastião Vasconcellos emandaram um bilhete para o ator:— Tentamos dar ao velho a mais bo-nita das mortes já vistas na TV. Mas onosso esforço terá sido sempre menor
que o seu grandioso desempenho.

BOM DIA
PARÁ

De segunda a sexta
06:30 da manhã

(Si
TVUBBUU.CANAL7

(O)Emissora afiliada a Rede Globo de Televisão
Veiculo do Sistema Romulo Maiorana de Comunicação

Você encontra as melhores ofertas nos classificados de O LiBi
FONE: 222-0133
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EM

SALDANHA O LIBERAL
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HOJE NAT
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Comemorando 
50 anos de carreira

e 117 LPs, Nelson Gonçalves canta
no "Fantástico" o tango "Auto-re-

trato", que Paulo César Pinheiro e Ivor
Lancellotti compuseram em sua home-
nagem, contando a história de um can-
tor que apaixona as mulheres

06:30
07:25

07:55

09:00
10:05
10:30

11:35

12:05
13:00
14:10

17:00

18:50

SANTA MISSA EM SEU LAR
PEQUENAS EMPRESAS,
GRANDES NEGÓCIOS
GLOBO RURAL
Uma ampla avaliação da saíra
de verão no Centro-Oesle brasi-
leiro.' Entrevista com a lider co-
munitària Maria do Barro, de
Planaltina. em Goiás, que desen-
volve um projeto de construção
de casas entre os camponeses e
os alfabetiza
SOM BRASIL
ELEIÇÕES 89
PROFISSÃO: PERIGO
Matem MacGyver
GRANDE PRÊMIO DA
AUSTRÁLIA DE FÓRMULA 1
Compacto
BOBEOU, DANÇOU
HORÁRIO POLÍTICO GRATUITO
DOMINGÃO DO FAUSTÃO
O "Caminhão do Faustão" está
em Franca. São Paulo, sob o co-
mando de Luiza Thomé. ' Em
destaque, o quadro 

"Eu acho". '
A estréia de um novo |ogo, cha-
mado "Salve-me. se puderes". 

'
Números musicais com as Pa-
quitas. Alypio Martins e João
Penca e seus Miquinhos Ames-
trados. ' E ainda os quadros

Jogo da velha". "Mano a ma-
no", Controle remoto" e "Seu
vizinho é uma mina"
CAMPEONATO BRASILEIRO DE
FUTEBOL
Atlético Mineiro X Fluminense
DOMINGÃO DO FAUSTÃO
Continuação

19:25 OS TRAPALHÕES
Conrado è o Príncipe e Berta Lo-
ran, a Branca de Neve, num lil-
me dirigido por Dedè Santana,
Tião Macalè e Jorge Lafond. No
final, Conrado canta "Beijo de
aranha". ' Older Cazarré vive
um cientista que visita os recru-
tas trapalhões. ' Didi e Tião Ma-
cale são pescadores mas, en-
quanto um tem sorte, o outro
não pega nada

20:30 HORÁRIO POLÍTICO GRATUITO
21:40 FANTÁSTICO

O roubo de toca-fitas no Rio de
Janeiro e em São Paulo. ' Sara-
jane e sua nova lambada. ' O
jeito de ser e de viver de Joana
Fomm, a Perpétua de "Tieta". '
Os melhores momentos do
Grande Prêmio da Austrália de
Fórmula 1. • Alexandre Garcia
mostra o dia-a-dia dos políticos
em Brasilia. ' As noticias do do-
mingo no Brasil e no Mundo, via
satélite

23:55 ESPORTE ESPETACULAR
Os bastidores do Grande Prêmio
da Austrália de Fórmula 1. En-
trevista com os melhores coloca-
dos na prova e o campeão de
1989, Alain Prost. ' Os gols do
Campeonato Brasileiro de Fute-
boi, do Campeonato Europeu e
da eliminatória da Copa do Mun-
do. ' O Campeonato Sul-Ameri-
cano de Fórmula 3

01:00 DOMINGO MAIOR
Operação França

TV GUAJARÁ Canal 4
i^^^^^|s^Ms^^^^^É^^^p|g^^m I

06:30 PROGRAMA ANUNCIAMOS JESUS 11:00 SHOW DO ESPORTE
Evangélico 13:00 HORÁRIO POLÍTICO

07:00 PARE E PENSE 14:10 SHOW DO ESPORTE
07:30 SANTA MISSA Continuação

Religioso 20:30 HORÁRIO POLtnCO
08.-00 BOAS NOVAS NO UR 21:40 4» ENCONTRO DOS PRESIDEN-

Evangélico CIÁVEIS
09:00 DANI AOS DOMINGOS 00:40 CRÍTICA & AUTOCRÍTICA

Jornalismo 01:40 ENCERRAMENTO DA PRO-
10:00 COPA HILTON DE SINUCA GRAMAÇÃO

TV TAPAJÓS Canal 4
Santarém

05:30 SANTA MISSA EM SEU UR 16:00 CAMPEONATO BRASILEIRO
06:20 CEBRAE Flamengo x Vasco
07:00 GLOBO RURAL 17:50 DOMINGÃO DO FAUSTÃO
08:00 SOM BRASIL Continuação
09:00 ELEIÇÕES 89 18:25 OS TRAPALHÕES
09:30 PROFISSÃO PERIGO 19:30 HORÁRIO POLÍTICO GRATUITO

Matem Macgyver 20:40 FANTÁSTICO
10:40 COMPACTO DO GP DA AUSTRÁLIA 22:55 ESPORTE ESPETACUUR
11:05 BOBEOU DANÇOU 00:05 DOMINGO MAIOR
12:00 HORÁRIO POLÍTICO GRATUITO Operação França
13:10 DOMINGÃO DO FAUSTÃO

TVSBT Canal 5
06:00 COLOR BARS C/MÚSICA 11:30 JOÃO MINEIRO E MARCIANO
06:29 ABERTURA Sertanejo
06:30 EDUCATIVO 12:00 HORÁRIO DO TSE

Mãos Mágicas 13:1° P*SSA OU REPASSA
06:45 CLUBE IRMÃO CAMINHONEIRO ™M T» ANIMAL

SHELL 14:40 CORRIDA MALUCA
07:00 TARZAN 16:35 LM/CANHÕES DE NAVARONE

O Terremoto 19:30 HORÁRIO DO TSE
08:00 CINE DISNEY 20:40 LM/CIDADE ARDENTE
09:00 TOM & JERRY 22:40 SESSÃO DAS DEZ
09:30 DUCKTALES A C°sa dos Sete Mortos
KW» EMPÓRIO BRASIL 00:30 PRIMEIRA F1U

Rolando Boldrin Fórmula Um
11-00 MILIONÁRIO E JOSÉ RICO 00:40 SESSÃO DAS DEZ

Sertanejo A Casa dos Sete Mortos — reprise

Canal 13
»'»'¦ »" ———¦¦¦¦¦ »¦¦¦ ¦!¦ i— im ¦¦ ii—in——^—————wnwp

05:30 TV EDUCATIVA 16:00 CAMPEONATO BRASILEIRO DE
06:00 MANCHETE RURAL FUTEBOL
07:00 HOMENS E LIVROS Remo x Fortaleza
07:30 JORNAL DO PROFESSOR 18.-00 ESPECIAL MUSICAL
08:00 VERSO E REVERSO Adriana Calcanhoto
08:30 ESTAÇÃO CIÊNCIA IM0 JORNAL DA MANCHETE
09:00 ESPORTE E AÇÃO Edição de Domingo
10:00 TORNEIO DE TÊNIS 19:30 tSJE.

Paris In Door 20:40 PROGRAMA DE DOMINGO
12:00 T.S.E. 22:25 GRID DE URGADA
13:10 ESPORTE 89 22:30 SHOW DE GOLS
14:00 CAMPEONATO PORTUGUÊS DE 22:45 ESPECIAL

FUTEBOL Ataulfo Alves
Sporting x Benfica 23:45 TOQUE DE BOU

00:45 HILL STREET BLUES

Empregos?
Você encontra as melhores ofertas
nos Classificados

de 0 Libera!

iiRegina Duarte: "Mulher 90

Momentos de
Togo no rabo'
e 'TV Macho'

Em breve a famosa novela"Fogo no rabo" estará de
volta, assim como o apresen-
tador Zeca Bordoada, da"TV Macho". Será mais uma
brincadeira da "TV Pirata",
em cenas do seu novo pro-
grama, "Vídeo xou da Xu-
xa", apresentado por Mene-
guela (Guilherme Karam).

MULHER 90 — Regina
Duarte vai apresentar este
especial de Fim de ano da
Globo dirigido por Daniel Fi-
lho, com Alcione, Roberta
Miranda, Elba Ramalho, Si-
mone, Gal Costa, Rosana,
Sandra de Sá, Marina, Mari-
sa Monte e Paula Toller. As
gravações começam dia 21,
no Teatro Fênix.

MUSICAL — No dia 23,
às 19h30m, a Manchete vai
exibir um especial com o te-
cladista Túlio Mourão, com
direção de Gregorio Noguei-
ra e participação especial de
Milton Nascimento.

CAPITÃES DA AREIA— Estréia dia 27 esta minis-
série da Bandeirantes. No
elenco, enntre outros, Geral-
do Del Rey, Tamara Taxman
e Yolanda Cardoso.
P QUEM FICA EM CASA
E CARAMUJO — Paulo
Goulart, Cássia Kiss, Luiz
Guilherme, Maria Isabel de
Lizandra, Felipe Martins e
Procópio Mariano estão nes-
te "Teletema" da Globo, quecomeça a ser gravado ama-
nhã, em Copacabana e nos
estúdios de Renato Aragão.

MUSICAL — No próximodia 19, a Bandeirantes exibe
um especial com Billy Mit-
chell. No dia 26 é a vez da
Orquestra Sinfônica Munici-
pai de Campinas, Tom Jo-
bim e Milton Nascimento.

OS TRAPALHÕES — A
sambista Alcione, cantando"Metade de mim" numa boa-
te, e Nico Rezende, numa
festa de aniversário, com a
música "Natureza viva", es-
tarão num dos próximos
programas do quarteto Didi,
Dedé, Mussum e Zacaria.
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Tânia Bôscoli e Myrian: juntas de novo

Ao completar 30 anos
de carreira e 20 de TV
Globo, Myrian Pérsia
recebe um presente: a
compreensiva Leonor,
personagem da novela

\J SeXO aOS anjOS Myrian Pérsia conta que se baseou em uma tia para moldar a adorável personagem que interpreta na novela de Ivani Ribeiro

Um presente de aniversário
Folo de Irineu Barreto Filho

Depois de algum tempo afastada das no-
velas, período em que se dedicou ao teatro
e gravou algumas participações especiais
na TV, como no humorístico "Os Trapa-
lhões", Myrian Pérsia está de volta com a
Leonor de "O sexo dos anjos" e se diz mui-
to satisfeita com a personagem, que, por
sua doçura e pela grande dose de carinho
que tem para distribruir a todos, considera
uma pessoa rara nos tempos atuais e um
dos melhores papéis de sua carreira:

Leonor acredita nos outros e tenta ver
o lado bom de cada um. Atualmente está
difícil encontrar alguém assim.

Para compor a personalidade de Leonor,
Myrian se baseou numa tia, Magnólia, de
quem gostava muito:Ela possuía todas as características
positivas com que estruturei minha perso-
nagem em "O sexo dos anjos". Era uma
pessoa amorosa, boníssima. Toda a família
e também os meus amigos a adoravam.

Myrian revela que, sempre que precisa,
recorre à memória para compor uma per-
sonagem. Lá, em seu arquivo mental, a
atriz deixa armazenados sentimentos, sen-
sações e observações:Em todos os lugares estou sempre
prestando atenção aos detalhes, às pessoas,
analisando todas as situações, para depois
poder utilizar as minhas observações no
trabalho.

Myrian Pérsia confessa sua preferência
por personagens alegres e cômicos, como
foi o caso de Bianca, que interpretou em"Plumas e paetês", uma italiana muito es-
pirituosa:De drama, já basta a vida. O cotiano
precisa de mais alegria.

Mas a atriz conta que já interpretou tam-
bém várias personagens depressivas, me-
lancólicas e sem alegria de viver e que ai-
gumas delas a deixaram muito infeliz. Em
sua opinião, isto aconteceu porque perso-
nagem e ator sempre acabam se misturan-
do:

Nós temos a capacidade de dar vida a
um personagem. Mas em geral, ao final da

novela, da peça ou do filme, também temos
como acabar com ele. E uma espécie de
pensamento que automaticamente elimi-
namos da cabeça. No entanto, nem sempre
este processo corre bem. Lembro que, de-
pois de interpretar uma alcoólatra na no-
vela "Sétimo sentido", fiquei abalada por
algum tempo. Não tinha motivos partícula-
res para isto, mas o fato é que a melancolia
da personagem passou para mim. Feliz-
mente, consegui enfim superar e eliminar
essa sensação.

Na vida pessoal, Myrian vive um mo-
mento de paz e alegria, especialmente por-
que, depois de muito tempo, está morando
perto da filha, Tânia Bôscoli — elas vivem
no mesmo prédio, mas em apartamentos
diferentes. As duas são ligadas pelo sangue
e pela carreira e procuram de todas manei-
ras reafirmar essa união. Desta reaproxi-
mação, surgiu uma cumplicidade maior
ainda, como explica Tânia:

E genial ter uma mãe que é amiga e
também colega de profissão. Isto é muito
forte na nossa relação. Falamos a mesma
linguagem, fica mais fácil uma compreen-
der os problemas da outra.

Apesar da cumplicidade, a relação entre
ela e Myrian não está livre de pequenos
desentendimentos. Tânia diz que, assim co-
mo na maioria das famílias, entre elas
também há algumas brigas, mas que isso
não chega a afetar o relacionamento:

São briguinhas normais, como aconte-
ce em qualquer relação entre mãe e filha.
Não dá para escapar disso, mesmo num
caso como o nosso.

Por sua vez, Myrian reafirma que acha
ótimo as duas estarem tão próximas e con-
ta que vinha sentindo muitas saudades da
filha, que há 15 anos morava longe dela.
Como toda boa mãe, ela confessa que até
hoje só se sente tranqüila quando as duas
estão juntas:

A Taninha tem 27 anos e já é adulta,
mas continuo me preocupando com ela. No
fundo, faço o gênero "mãezona", como a
Leonor da novela.
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Na novela, o Dr. Durval (Paulo Figueiredo) é o antigo e secreto amor de Leonor
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Para tentar chamar a atenção do pai, Alex, o jovem
Júnior apela para diabólicas e engraçadas cenas de
terror, proporcionando muitos sustos na novela "Top
model". Na vida real, porém, o ator prefere o humor

Assustador apenas em cena
MARCOS SALLES

0 que um filho deve
fazer para chamar a
atenção de seu pai, que
nunca lhe deu a mínima
atenção? Na novela"Top model", a receita
do irrequieto Júnior pa-
ra se aproximar de Alex
Kundera (Cecil Thiré),
vem recheada de terror
e bom humor. Sem ai-
cançar o sucesso preten-
dido com seus planos
diabólicos, geralmente
assustando apenas a go-
vernanta Simone (Jac-
queline Laurence), o
personagem tem propor-
cionado muito suspense
nas cenas dos sustos
com Perestroika — sua
pereça de estimação —,
a mão ensangüentada e,
pior, quando ele se finge
de morto. Porém, ne-
nhuma dessas terríveis
armações fazem parte
do dia-a-dia do jovem e
bem-humorado ator Ro-
drigo Pena Pereira:

— Quando quero cha-
mar a atenção, nunca é
através do terror, que
não aprecio. Não assisto
sequer a filmes desse gê-
nero. Mas como sou su-

per-emotivo e levo tudo
na base da brincadeira,
os papéis cômicos, como
o do Júnior, me dão
grande prazer.

Com 15 anos, filho do
cineasta José Renato
Santos Pereira, diretor
de "Grande sertão —
Veredas" —, Rodrigo,
coincidentemente, mora
ao lado da Globo, no
Jardim Botânico. Ape-
sar da proximidade com
a emissora, garante quenunca imaginou que um
dia seria um ator. A es-
tréia na TV aconteceu
no final do ano passado,
no especial "Shop
shop", vivendo o "Cai-
xa", um garoto apaixo-
nado pela atriz Malu
Mader:— Ele era um sonha-
dor, meio maluco, bem
diferente do restante da
turma com que andava
circulando num shop-
ping center.

Neste segundo traba-
lho na televisão, Júnior
também fica um pouco à
margem da turminha
formada pelos filhos do
seu tio Gaspar (Nuno
Leal Maia), levando Ro-
drigo a conhecer os sa-
crifícios que a carreira
de ator impõe. Ao invés

Fot_. d* IriflMi Barreto Filho

Rodrigo Pena Pereira confessa detestar coisas tenebrosas

Uma dupla infernal
. Pm "Top model", Júnior e Jane Fonda esque-
cem que são primos e curtem um inocente nàmo-
ro, incluindo alguns carinhosos e delicados bei-
jos na boca. Na vida real, Rodrigo Pena Pereira e
Carol Machado, tratados nos bastidores da nove-
Ia como o "casal espoleta", se conhecem desde o
maternal — ele tinha 5 anos e ela, 4 —, no Cole-
gio Rio de Janeiro, onde estudam até hoje. Assim
como nos estudos,; começaram juntos a carreira
artística. 0 primeiro trabalho foi em 1986, na pe-
ça "O menino maluquinho". Diz Carol:—¦ O Pena é muito engraçado e nosso entrosa-
mento fora do trabalho ajuda muito quando esta-
mos contracenando. Na cena do primeiro beijo,
por exemplo, não teve nenhum bloqueio, pois so-
mos muito amigos. Quando a gravação acabou,
caímos na gargalhada. E claro que torço para
que a Jane e o Júnior terminem a novela bem
juntirihos.

Embora estejam em séries diferentes — ela
cursa a sétima —, Carol e Rodrigo, ajudados por•outra colega, a Juju, também atriz Juju, são fa-
mosos na escola por fazerem as mais diversas
travessuras, como ela conta:— Realmente, vivíamos aprontando. Para
aproveitar mais alguns minutos do recreio, porexemplo, íamos para o banheiro e subíamos no
vaso para a professora não ver os nossos pés. E o
Pena é tão meu amigo que já foi ver a peça queestou fazendo no Teatro Clara Nunes, "O cometa
vassourinha", 13 vezes.
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Com Alex, seu pai na novela, um dificil relacionamento

de ir ao Recreio dos
Bandeirantes para parti-
cipar das externas de
praia, com os primos da
novela, ele fica geral-
mente nos estúdios da
Globo, na Tijuca. Mes-
mo assim, não reclama,
pois a dureza é presen-
teada com um verdadei-
ro aprendizado na arte
de representar:

— Apesar de ser me-
nos divertido, tenho
aprendido muito no es-
túdio, pois só contrace-
no com feras, que me
ensinam muito.

Rodrigo está adorando
sua estréia nas novelas

e, analisando a atual fa-
se do personagem, após
a ftiga do colégio inter-
no, afirma que Júnior
está mais corajoso, mais
forte e confiante. Cur-
sando a oitava série do
primeiro grau no Cole-
gio Rio de Janeiro, na
Gávea, seu sonho, no
momento, é um dia se
tornar um competente
advogado: \

— Quero me formar
em Direito. Não penso
em fazer um curso de
ator, pois é o tipo de
profissão que se apren-
de na vida.
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Ao lado de Carol Machado, sua amiga de muitos ano'5
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União Federal condenada a devolver empréstimo compulsório
1 — Através do advogado
Antônio Alves da Cunha
Neto, os srs. José Ângelo
C.R.Oliveira e outros, ajui-
zaram contra a União Fe-
deral, perante a Justiça
Federal no Pará, Ação Or-
dinária de Restituição de
Indébito, alegando que pe-
lo Decreto-Lei n° 2.288, de
23 de julho de 1986, foi cria-
do o impropriamente cha-
mado "Empréstimo Com-
pulsório" exigível dos ad-
quirentes de automóveis,
nos percentuais de 30% e
15% sobre o valor do veícu-
lo transacionado, ficando,
assim, os compradores
compelidos ao recolhimen-
to do aludido empréstimo
compulsório.

L — Tal "Empréstimo
Compulsório" foi inconsti-
tucional porque contraria-
va, frontàlmente, a dispo-
sição do artigo 153,§ 29, da
Constituição então vigente,
bem assim como ofendia o
disposto no § 5o, artigo 18,
da Constituição, a vedar a
instituição de imposto que
tenha base de cálculo e fa-
to gerador idênticos a ou-
tros existentes, no caso a

aquisição do veículo, mes-
mo fato gerador do impôs-
to sobre circulação de
mercadorias, de competên-
cia dos Estados.

A SENTENÇA

O — O Juiz Federal da 4a
Vara no Pará, dr. Daniel
•Paes Ribeiro, julgando a
Ação prolatou sentença
com a seguinte conclusão:"Pelo exposto, julgo
PROCEDENTE A AÇÃO,
para condenar a União Fe-
deral a restituir a cada um
dos autores a quantia que
indevidamente recebeu,
conforme comprovantes
nos autos, devidamente
atualizada monetariamen-
te e acrescida de juros mo-
ratórios de 1% ao mês, a
partir de citação, e de hono-
rários de advogado, que fi-
xo no percentual de 10%
sobre o valor da causa.
Condeno-a, ainda, no reem-
bolso das custas antecipa-
das (artigo 10, § 4o, da Lei n°
6.032, de 1974).

P. R. I.
Belém (PA), 13 de outu-

bro de 1989.
DANIEL PAES RIBEIRO
Juiz Federal da 4a Vara

As letras que escrevem a notícia,
escrevem também a nossa homenagem.

FftRABEN
São os cumprimentos da Ford Brasil ao primeiro

aniversário do Caderno de Veículos do jornal O Liberal.

WpÊgp)
Você sente a qualidade.

Paradiesel vai
inaugurar centro
de treinamento

1 — A Paradiesel, empre-
sa do Grupo Mário Peixoto,
concessionária Mercedes-
Benz e Toyota em Belém,
vai inaugurar um completo
Centro de Treinamento, ins-
talado em sua matriz à Ro-
dovia BR-316 KM 5., no dia
8 do corrente.

ái — Uma comitiva da
Mercedes-Benz, tendo á

frente o engenheiro Alfredo
Schulz Blank, diretor Ad-
junto Pós-Venda-Peças e As-
sistência Técnica, virá para
a inauguração desse novo
empreendimento do grupo
Mário Peixoto.

ò — A Comitiva Mercedes-
Benz do Brasil chegará a
Belém no dia 6 do corrente,
juntamente com a comitiva
do Grupo Mário Peixoto,
tendo a frente o seu presi-
dente empesário Mário Pei-
xoto (foto) e os vice-presi-
dentes Arthur Peixoto e
Abenaildo Galindo.

4 Os referidos empresa-
rios visitarão as instalações
da Paradiesel em Monte
Dourado, Capanema, Para-
gominas e Belém nos dias 6
e 7 e, no dia 8, às 18 horas,
será inaugurado o Centro de
Treinamento em Belém,
oportunidade em que será
servido um coquetel.
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O ' 'Double Decker"
Outra atração da Scania na Brasil Trans-

po foi a apresentação oficial do primeiro ôni-
bus brasileiro de dois andares ("Double
Decker") rodoviário, um veículo que com cer-
teza revolucionará o transporte rodoviário de
passageiros no País, principalmente nas linhas
com grande fluxo de passageiros, uma vez que
tem capacidade para transportar 76 pessoas
confortavelmente acomodadas (50% a mais
que os ônibus convencionais), 20 ém seu piso
inferior e 56 no superior.

Com carroceria Thamco, o "Double Dec-
ker" rodoviário é montado sobre chassi Scania
K112 TL (o mesmo do dois andares urbano),
com três eixos e suspensão a ar. Seu motor é
o DSC 11 01 traseiro, com 333 CV de potência
a 2000 rpm, equipado com turboalimentador e
intercoler. A caixa de mudanças é do tipo Sca-
nia G 776 mecânica, com 5 marchas à frente
totalmente sincronizadas, e 1 à ré.

O novo ônibus tem 13,20m de comprimen-
to e 4,26 m de largura e seu peso total, sem car-
ga, é de 14,8 toneladas. Internamente, seu "pé
direito" é de l,80m no piso inferior e l,70m no

superior.
A estrutura do "Double Decker" rodovia-

rio é toda construída em perfis de aço carbono
retangular revestida externamente com chapas
de alumínio no teto e nas laterais, e em fiber-
glas na frente e traseira. Internamente seu as-
soalho é de compensado naval tratado,
revestido em carpete lOmm, e suas poltronas
são reclináveis, super confortáveis e revestidas
em tecido especial aveludado. As laterais e os
porta pacotes também são revestidos em teci-
do aveludado e o teto em forração de excelen-
te qualidade.

O ônibus é apresentado com três portas,
duas para passageiros e uma para comparti-
mento de bagagens, eletropneumáticas do ti-
po pantográficas. Suas janelas são
panorâmicas e seu parabrisa dianteiro é de
duas peças inteiras de vidro laminado. Além
disso apresenta, ainda, instalações completas
para serviço de bordo, toillete e divisão com-
pleta para motorista com porta de comunica-
ção para o salão de passageiros.

A CPI sobre automóveis
Já foi instalada no Senado a Comissão Par-

lamentar de Inquérito para apurar irregularida-
des, na indústria automobilística do Brasil,
iniciativa do Senador José Carlos Gomes de Car-
valho, que já foi presidente da Federação Nacio-
nal das Distribuidoras de Veículos Automotores
(FENABRAVE).

O objetivo da CPI, justifica o Senador Gomes

de Carvalho, é verificar a veracidade das cons-
tantes reclamações do setor sobre defasagem de
preços, embora este ano os automóveis tenham
sido reajustados 21,5% acima da inflação, até o
dia 16 de outubro, quando houve o último aumen-
to. Ele será o relator e até o dia 15 de dezembro,
deverá ter concluído o seu relatório. A CPI deve
mostrar como solucionar a crise de demanda de

automóveis que ocorre no Brasil 4.200 concessio-
nárias estão espalhadas pelo Brasil com capa-
cidade de absorver 20% do que é produzido pelasmontadoras, em torno de 800 mil veículos por ano.
Somente no atendimento a consórcios, existe um
atraso hoje, de 30 mil carros, entre leves e pesa-do. A solução do problema é o Governo liberar
os preços dos carros.

HOJE, A VOLKSWAGEN FA
QUESTÃO DE RECOMENDAR U

EfCULO PARA VOCÊ.

XR*3 conversível
com capota elétrica

e Pampa L8
l—O Escort 1.8 XR-3
Conversível com capota
de acionamento elétrico,
por uma tecla no console,
e o novo pick-up Pampa,
equipado com o motor
AP-1800, são os destaques
dos automóveis Ford que,
ao lado dos caminhões fo-
ram mostrados ao públicona VI Brasil Transpo, no
Parque Anhembi. São
Paulo com o Pampa 1.8, a
Ford faz a pré-estréia na-
cional de sua linha de au-
tomóveis para 1990, com
início de comercialização
nos distribuidores a partirde meados de novembro
próximo.
Cá — Para o diretor-
presidente da Ford, Luiz
Carlos Mello, a variedade
de modelos da linha Pam-
pa, agora com nova trans-
missão (caixa de cinco
velocidades, diferencial e
alavanca de câmbio), sus-
pensão recalibrada e ca-
pacidade de carga am-
pliada para 600 quilos,
abre importante leque de
opções para o consumidor
em diversas aplicações."A linha Pampa oferece
hoje as opções dos moto-
res AP-1800, com tração
em duas ou quatro rodas,
e AE-1600, além do reduzi-
do custo de manutenção. O
Pampa é o único pick-upderivado de automóvel
com suspensão traseira
para serviço pesado, outra
vantagem no mercado
afirmou.

«J — A Ford também
apresenta na VI Transpo
uma versão esportiva do
pick-up Pampa 1.8, com
faixas laterais, calotas e
outros detalhes de acaba-
mento que repesenta, co-
mo série especial, impor-
tante alternativa para o

consumidor jovem ou o
que deseja um veículo
personalizado Mello rea-
firma que o pick-up Pam-
pa, um dos veículos
comerciais leves mais
vendidos do País, já supe-
rou a marca de 100 mil
unidades e deverá bater
todos os seus recordes de
vendas este ano. "O Pam-
pa cresceu 54,9% nos últi-
mos 12 meses — disse
Mello — e a nova motori-
zação 1.8 amplia ainda
mais o seu poder de pene-
tração no segmento e no
mercado como um todo".

— Destaque entre os
automóveis Ford exibidos
no Anhembi são os Escort
1.8 XR-3, nos modelos con-
vencional e conversível,
este último com a oferta
da capota de acionamento
eletro-hidráulico opcional
como novidade para a li-
nha 1190. Esta é a primei-ra vez que uma indústria
oferece, num veículo de
série, semelhante nível de
sofisticação no Escort 1.8
XR-3, a Ford lança novas
cores e um novo aerofólio
traseiro para maior efi-
ciência aerodinâmica.
Tanto o aerofólio como os
defletores laterais, com
extensão sobre as faixas
das rodas, acompanham a
mesma cor externa da
carroçaria.

— Para 1990, toda a li-
nha de automóveis Ford
terá outra novidade: os
novo auto-rádios e toca-
fitas auto-reverse de 50
watts com exclusivos pai-néis digitais, de fácil vi-
sualização e operação,
quatro canais, sintonia
manual e automática, re-
dutor dinâmico de ruídos,
memorização automática
de emissoras e código ele-
trônico anti-furto.

M OUTRO
SaW

A Volkswagen cumprimenta "O Liberal" pelo primeiro aniversário
do Caderno de Veículos e aproveita para desejar que continue

circulando entre os seus leitores com o mesmo sucesso de sempre.

3j\ VOLKSWAGEN
A rJ Você conhece, você confia.i
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AUTOBEL
vai lançar o

Jp-
V/al IA" %*\,' serie

O empresário Elias Pereira no estande da Interfibra no Salào Na-
cional do Transporte, quando observava o fora-de-sêrie BM Fosler.
que a sua AutobelTançará em Belém em dezembro próximo, du-
rante coquetel em sua matriz á rua Riachuelo. 296 - Tel: 224-3938.

BM FOSTER

Um carro fora-de-série que fez sucesso no recente Salão Nacional do Transpor-te, que aconteceu no Parque do Anhembi, em São Paulo, foi o BM FOSTER-Special
Reserve, fabricado pela Interfibra — Comércio e Serviços Ltda., indústria do Rio deJaneiro.

O fora-de-série — BM FOSTER-Special Reserve será lançado em Belém no dia8 de dezembro próximo, pela Autobel, presidida pelo empresário Elias Pereira, quereunirá durante coquetel clientes e a imprensa especializada, na matriz da sua em-
presa a rua Riachuelo.

O fora-de-série BM FOSTER é fabricado com mecânica Chevrolet, 6 cilindrosa álcool e 6 cilindros a gasolina; Câmbio de 4 velocidades como mecânico e 4 veloci-dade como hidramatico. Carroceria em fibra de vidro. Chassi tubular em aço revés-tido em borracha. Pesa 1400 kg e o tanque de combustível é para 84 litros. Distânciaentre eixos é de 2,40m. Largura: l,60m. Altura l,40m. Comprimento: 4,25m Bitolade roda: Dianteira: 6 polegadas. Traseira: 7 polegadas. Pneus 195/14 Firestone. Ve-locidade máxima: 220 km/h. Consumo: 6,4 litros nâ cidade e 8,a litros na estradaBancos Procar reclináveis. Painel digital exclusivo-PPA. Som Philips de última ge-ração. Controle remoto de partida a distância. Controle remoto de abertura de por-tas. Acionamento do porta-mala elétrico. Vidros e retrovisores elétricos. Arcondicionado. Direção hidráulica reajustável. Acionamento dos faróis por foto-célulaRodas Aro 5 '. Lavador e limpador de faróis. Bar com acionamento elétrico. Duas ca-
potas: fibra e lona. Cinzeiro folheado a ouro e outros requintesE, de fato, um fora-de-série o BM FOSTER.
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Vista parcial do interior do BM Foster. com muito luxo e requinte,
com seus bancos reclináveis e revestidos de couta
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GRUPO VERDI

A MANEIRA MAIS PRATICA E
ECONÔMICA DE ADQUIRIR f "
MERCEDES-BENZ E TOYOTA.
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O primeiro revendedor Mercedes-Benz e Toyola do Paro
V. Almiranle Barroso, 1057 • Fone: 228-0211 '

MERCEDES-BENZ

TOYOTA
Sobre Motos.
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fis o magnífica e Internacional moto Honda NS 50 F AERO. Potência de 72 CV a iO.000

Quando pinta
uma viagem...
Texto de
GerqldoSimões

Vais viajar, meu caro, en-
tão chegou o momento da
verdade. De fazer um bom,
check-up na sua moto. De fa-
zer um verdadeiro exame de
consciência para analisar
seu comportamento na estra-
da. Para começar, a moto de-
ve estar "em cima", ou seja,
revisada para não parar na
estrada por causa de um fio-
zinho solto.

Muitas revendas Honda
oferecem uma revisão geral
de férias, onde o motociclis-
ta deixa sua moto na oficina
e espera até ficar pronta. O
que se verifica nestas revi-
soes também pode ser feito
em casa com algum conheci-
mento de mecânica e um mi-
nimo de ferramentas. Siga
este roteiro:

Freios — Nas motos com
freio a disco, verifique o nível
de óleo do cilindro mestre
(aquela "caixinha" transpa-
rente presa ao guidão). Se o
nivel estiver baixo, não deve
ser "completado", pura e sim-
plesmente como se faz no
óleo do motor, mas deve ser
verificado se as pastilhas de
freio estão desgastadas aci-
ma do limite mínimo especi-
ficado no Manual de
Proprietário. Nos freios a
tambor, verifique a folga dos
comandos (pedalemanete).
Caso o limitador estiver acu-
sando desgaste excessivo, as
lonas devem ser trocadas.

Parte Elétrica — Verifi-
que se todas as lâmpadas es-
tão funcionando, assim como
o sistema de buzina e parti-
da elétrica. Verifique a car-
ga e nível da bateria e
complete, se necessário. Ve-
rifique se existe algum fusi-
vel queimado e mantenha
sempre fusíveis de reserva
no espaço determinado para
este fim.

Pneus — Os pneus nunca
devem atingir uma medida
menor do que 2mm de pro-
fundidade dos sulcos. A cali-
bragem correta também está
especificada no Manual do
Proprietário.

Mecânica — Verifique o
nível do óleo, estado da vela
e folga de válvulas. Verifique
o filtro de ar e limpe-o se for
o caso.

Comandos — Verifique a
folga e o estado geral dos ca-
bos de acelerador, embrea-
gem e freio. Se os cabos
estiverem "estalando",
troque-os antes da viagem.

Documentos — Por fim,
verifique seus documentos
(exame médico) e os da mo-
to, para não ser barrado num
baile policial.Mantenha distância —
Para garantir o espaço sufi-
ciente para frenagem, man-
tenha cerca de dois segundos
do veiculo que vai a sua fren-
te, independente da velocida-
de. Para ter uma noção desta
distância, marque uma refe-
rência visual, como uma pia-
ca, árvore ou ponte, e pense"um hipopótamo, dois hipo-
pótamos". No segundo "hipo-
pótamo", você deverá passar
pela referência marcada. Se
for muito difícil falar hipopó-
tamo, tende "papiba-
qui grafo"...Acompanhe o fluxo —
Não existe uma "velocidade
ideal". Em primeiro lugar
deve-se respeitar os limites
impostos pela lei, mas
lembre-se que é mais seguro
acompanhar a velocidade do
fluxo normal dos veículos, ao
nivel de se posicionar à direi-
ta em baixa velocidade. Evi-
te rodar pelo acostamento,
porque aiém de ilegal, é á
parte mais suja da pista, fa-
zendo a moto derrapar mais
facilmente numa frenagem
de emergência.

Use o equipamento
completo — Formado por ca-
pacetc, luvas, botas, casaco
de couro e calça de tecido re-
sistente.
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A nova moto
Honra NSR250R.
com seu motor
de 2 tempos,
com 2 cilindros
em V a 90° com
refrigeração a
água, está
equipada com
carburador
PGM - //.

A Italiana Aprilia AF-1
Aprilia é uma moto italiana de grande sucesso na Europa. O modelo acima
é a AF 1-Project 108, de potência na base de 1,5 CV.
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AUTOMOBILISMO:

Prost — Campeão Mundial de Fórmula 1
1 - Sem confundir brasilida-
de com realidade, Alain Prost,
também merecia ser Cam-
peão Mundial de Fórmula 1
porque, de fato, é um grande
piloto, como Ayrton Senna,
possui um ótimo carro e teve
mais sorte.

__ - Ótimo seria que o Cam-
peonato Mundial de Fórmula
1 fosse encerrado sem inci-
dentes e acidentes. Magnífico
seria que na última prova, o
GP da Austrália que aconte-
ceu na madrugada deste do-
mingo, assistíssemos Senna e
Prost duelando na pista.

ó - Ninguém poderá negar de
que Alain Prost é piloto mais
experiente do que Ayrton Sen-
na e com esta vantagem o pi-
loto francês levou a melhor.

4 - Alain Prost por ser mais
experiente, por ser ótimo pilo-
to e por ter um bom carro, me-
rece o título de tri-campeão.

D -O piloto brasileiro Ayrton
Senna tem muita coisa pela
frente de sua carreira. Agora,
tendo sofrido conseqüências
da sua maturidade, poderá no
próximo ano fazer um melhor
campeonato e conquistar o bi.
Continuará com um bom car-
ro e ótima escuderia, a McLa-
ren, enquanto Prost estará na
Ferrari.

Tudo passa.
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Decepções, frustração e
esperança de Gugelmin

O G.P. da Austrá-
lia, que foi disputado
na madrugada de ho-
je, em Adelaide, en-
cerrou a segunda
temporada de F.l do
piloto brasileiro Mau-
rício Gugelmin. Foi
um ano marcante, ini-
ciado com o primeiro
pódium na categoria
em Jacarepaguá, de-
pois de um brilhante 3o
lugar. Em Paul Ri-
card, o espetacular
acidente na largada,
seguido da melhor vol-
ta na corrida, foi uma
demonstração de gar-
ra e coragem.
DECEPÇÕES X
FRUSTRAÇÃO

Porém, as decep-
ções também foram
grandes. Uma série de
problemas no equipa-
mento durante o cam-
peonato impediu um
melhor desempenho,
tido como certo por
uma equipe que havia
se destacado em 88 co-
mo a revelação, prin-
cipalmente em
conceitos aerodinâmi-
cos. Gugelmin não es-
conde esta frustração,
mas tem convicção dp
que as coisas serão di-
ferentes em 1990:"Nós deveremos ter
um novo motor de dez
cilindros, que o John
Judd está fazendo. A

suspensão dianteira,
que apresentou proble-
mas nesta fase final da
temporada, deve ser
redesenhada pelo Gus-
tav Brunner. As mu-
danças na estrutura
da escuderia também
vão contribuir para
que nós possamos vol-
tar ao nosso lugar na
F.l", fala confiante
Maurício Gugelmin,
que renovou por mais
um ano seu contrato
com a Leyton House.
NA AUSTRÁLIA

Para a prova de
Adelaide, Gugelmin
procurou resolver os
problemas básicos que
apareceram no Japão:"Vou começar com o
carro reserva, com
ajuste totalmente dife-
rente dos usados em
Suzuka. Vamos deixar
o carro bem mais mo-
le, e com o meu carro
de corridas partirei
dos acertos que usei no
Japão. Baseado nestas
duas regulagens dife-
rentes vou buscar a
ideal para a prova do
dia 5. É difícil ter que
acertar um carro em
uma pista de rua, mas
não temos outra alter-
nativa no momento",
declarou o piloto da
Perdição. Os resulta-
dos do G.P. do Japão
deixaram a situação
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um pouco menos inco-
moda para a equipe
Leyton House em rela-
ção à pré-qualificação,
pois as escuderias que
mais ameaçam (Rial,
Ligier, Lola e AGS)
não fizeram pontos.
Como resta apenas
uma etapa, e a Leyton
House de Gugelmin
ocupa a 12a posição en-
tre os construtores
com 4 pontos, ela deve-
rá permanecer no gru-
po das 13 classificadas
do ano que vem.

Maurício Gugel-
min sabe que o G.P. da
Austrália será um dos
mais difíceis do calen-
dário, em função das
características da pis-
ta, localizada nas ruas
da cidade de Adelaide:"Apesar de ser um cir-
cuito de rua, Adelaide
tem um traçado mais
rápido e a pista é bem
larga, ao contrário de
Monte Cario, por
exemplo. Fugindo ain-
da das características
de uma pista de rua,
Adelaide possui bons
pontos de ultrapassa-
gem, como no final da
reta Dequetteville, que
é longa, e exige uma
freada forte neste pon-
to onde há uma curva
muito fechada, que é
feita em primeira
marcha", comentou
ele. O alto índice de
abandonos é outro fa-
to que merece desta-
que por parte do piloto
brasileiro: "Adelaide
tem uma tradição de
quebras. Isto é um re-
flexo do final da tem-
porada, onde o serviço
das equipes já não é
tão bom. Faltam pe-
ças de reposição e a
distância dificulta. O
equipamento já chega
desgastado". Na hora
da corrida alguns pro-
blemas são sentidos
pelos pilotos, segundo
Gugelmin: "O circuito
de Adelaide é um dos
mais cansativos. Exi-
ge muito dos freios e o
calor é outra coisa que
aumenta o desgaste fi-
sico", finalizou ele.

O futuro
de Senna

O piloto Ayrton Senna é o
vice-campeão do Campeona-
to Mundial de Fórmula 1 de
1989. Assim, o Deus em que
ele tanto tem fé desejou. É um
bom piloto e tem um futuro
para a sua carreira. Pertence
a uma escuderia magnífica,'
McLaren, possui um ótimo
carro e poderá ganhar outros,
campeonatos.

O circo da Fórmula 1 é,
entretanto, envolvido de sur*
presas e, por exemplo, Nelson
Piquet, outro campeão brasi-
leiro, sempre comentou os
mistérios da Fórmula 1. Faci-
litou, dançou. Foi o que acon-
teceu com Senna.

Agora, para o Campeona-
to de Fórmula 1 de 1990, Ayr-
ton Senna estará com mais
experiência e não irá acredi-
tar que os dirigentes da Fede-
ração Internacional de
Automobilismo vao ser com-
placentes com ele.

w
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BANDAG E DURABILIDADE PORQUE VOCÊ VE O
TEMPO PASSAR.

Bandag é um sistema líder em mais de 110 países.
E essa tecnologia em recapagem está ao seu alcance na Paradiesel
com preços especiais. Bandag é qualidade, e qualidade
você sabe, é na Paradiesel.

/M
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Sempre na frente
Rod. BR-316 ¦ Km-3 - Fone: 235-0044

Empresas & Empresários:
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o empresário Luiz Paniago,
presidente das Empresas Belau-
tos, regressou de São Paulo onde
esteve tratando de interesses ds or-
ganizações por ele dirigida. En-
contrei com ele no estande da
Volkswagen do Brasil no Salão Na-
cional do Transporte, na oportuni-
dade em que o executivo Álvaro
Ártico, gerente executivo de Ven-
das & Marketing, apresentava aos
jornalistas os novos produtos VW.

./elso Luiz Rech, superintenden-
te da Paradiesel, empresa do Gru-
po Mário Peixoto no Pará, será o
anfitrião a partir de amanhã,
quando uma comitiva da
Mercedes-Benz do Brasil chegará
a Belém para a inauguração do
Centro do Treinamento Mercedes-
Benz em sua concessionária.
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«J oão Fontes, diretor da Belém-
Diesel no Pará, já eslá elaboran-
do a programação para a inaugu-
ração da primeira fase do
Terminal de Cargas de Belém, queo Grupo Verdi está construindo na
BR-316 e que é empreendimento
importante para nossa cidade.

mmWmm
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o engenheiro Alfredo SchulzBlank, diretor Adjunto Pós-Vendas-
Peças e Assistência Técnica daMercedes-Benz do Brasil SA, che-
gará a Belém amanhã, chefiando
uma comitiva para a inauguração
de um Centro de Treinamento dasua indústria na concessionáriaParadiesel.
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empresário Severino Simões
é outro pernambuco que o Pará
conquistou e ele ama esta terra
muito mais do que muitos que aqui
nasceram. A Assembléia Legisla-
tiva do Estado do Pará, aprovan-
do projeto-de-lei da deputada
Maria de Nazaré Barbosa, home-
nageou Severino Simões
outorgando-lhe a cidadania pa-
raense. Na última terça-feira, dia
31 de outubro, durante sessão so-
Iene, o empresário Severino Si-
mões recebeu o título de "Cidadão
do Para" e ele era toda felicidade.
Renovo meus aplausos ao empre-
sário Severino Simões.
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O publicitário Cimélio e suaequipe na "S & G Publicidade" es-tão de parabéns. Participou a "S &G ', pela primeira vez, de um con-curso através do certame VIII Prê-mio Colunistas Promoção" e foilogo conquistando Diploma deBronze, com o comercial "Liza daSeverauto". Daqui os meusaplausos.

Van da Gurgel
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Com o projeto da VAN desenvolvido
no Brasil, a Gurgel Motores marca mais
um ponto positivo no cenário automobi-
lístico nacional.

Em matéria de desenho e estilo, a
VAN Gurgel apresenta uma proposta to-
talmente diferenciada.

Na apresentação da VAN, a Gurgel
testará a reação da imprensa, do públi-co e mostrará a outros países, como o
Brasil se projeta com carros de tecnolo-
gia avançada. Até o final do próximo ano,
a Gurgel pretende finalizar os testes da
VAN e colocá-la em produção em série.

A VAN será equipada com o motor
Gurgel Enertron. Terá chassi tubular,
painéis de plástico de engenharia e ma-
teriais termo-plástico para redução de
peso e acabamento. Ao lado de tudo is-
so, a Gurgel está aplicando sua criativi-
dade, tecnologia e conceitos avançados,
visando dar continuidade ao projeto da
família.de Carro Econômico Nacional.

'¦ífc^vi'"^ ' mbmus g Ap^^ PP^X J__cvl_lSK_iBm H_H\V^^___B_\

'' H'J.r..lJg * >"''"" ' • '•'' f^^l^^Tfc •'- ^raSíá ¦ Bff ^L^^IHhHÍIHÉ^h *> £ d H»__M&^' ¦_________»

L--"*'-" *''•''¦' -^^"<;r^^ãlrÍ_™B" '' M^fh^fàM^mfâmmmmT' B^^g^^^^.^\j'i^;^^Efej^L__i_ã^j^j ^^-^^^g!hfrf4íb ¦>"!/ _*J ~^_EHB -":: mmWmW^^''-''<
'">*^-^'*^*"*l*°'^^^^^^^^^^*^^^^^^^^^—---^---- M______________________________________________M______________________________________^_^^HW

Eis o modelo 16.210 H Turbo Charger com cabine-leito, que a Volkswagen do Brasil lançou no recente Brasil Transpo, com
um projeto desenvolvido em conjunto com a Marcopolo, para o mercado nacional e que não tem similiar cm todo mundo.

Caminhão VW sem similar no mundo
A Divisão de Caminhões da

Volkswagen do Brasil, mostrou, em
seu estande na VI Brasil Transpo,
sua linha de veículos comerciais pa-
ra 1990, e importantes lançamentos
para o setor de transportes de car-
ga. Entre eles estão as versões
Transformer dos modelos 14.210, e
16.210 Turbo Charger com uma sé-
rie de inovações técnicas. Outra
atração da Volkswagen Caminhões
é o cavalo-mecânico 16.210 H Turbo
Charger com cabine-leito um proje-to desenvolvido em conjunto com a
Marcopolo, tradicional empresa queopera no setor de transporte, O lan-
çamento do cavalo-mecânico com-
plementa uma expressiva faixa de
mercado qüe necessita de produtos
com esta característica de aca-
bamento.

CABINE-LEITO
Seguindo seu programa de

lançamentos de novos modelos a
médio e longo prazos para o mer-
cado interno e diversificar sua li-
nha de produtos, a Volkswagen
iniciou, após minuncioso estudo,
em conjunto com a Marcopolo, o
desenvolvimento da versão da
cabine-leito para o cavalo-
mecânico feito a partir do 16.210
Turbo Charger. Com motor de 210
cv de potência e característica de
estradeiro, o caminhão demonstra
ser o modelo ideal para receber a
opção de cabine mais espaçosa

para aplicação em longas distân-
cias. Neste tipo de uso, é comum
o motorista pernoitar na própriacabine após intenso período de
trabalho.

A sleeper cab projetada pelodepartamento de estilo da Volks-
wagen para o 16.210 Turbo Charger
segue as tendências mundiais de
design. Ela foi projetada exclusi-
vãmente para o mercado nacio-
nal, não existindo similar em todo
o mundo. Os traços mostram a
preocupação com os cantos salien-
tes, realçando a tendência por me-
lhor coeficiente de penetraçãoaerodinâmica. O inusitado fica pa-ra as duas linhas de caráter, defi-
nindo o design da cabine.

Extétmàmèhte, o càrhiiihãci:
recebeu várias inovações sem, no
entanto, interferir na identificação
da marca Volkswagen. A partefrontal permaneceu inalterada,
recebendo apenas um spolier co-
locado na parte inferior do pára-choque. A sleeper cab foi adicio-
nada à cabine original de forma
harmoniosa. O teto ganhou maior
inclinação, que se acentua grada-tivamente até formar um mesmo
conjunto com o defletor, equipa-
mento que lança o ar por sobre a
carreta. Lateralmente a cabine
também tem dimensões maiores
recebendo abas laterais que saem
dos pára-lamas.

O alongamento de 650 mm da
cabine-leito proporciona grande
espaço interno, com 2.140 mm de
largura de 1.280 mm de altura,
permitindo que sejam instaladas
até duas camas tipo beliche. Es-
se resultado foi alcançado graçasao desenho adotado. Em função
disso, o motorista poderá equipar
a cabine com vários comparti-
mentos, como por exemplo,
guarda-roupa, porta objetos, entre
outros.

O item conforto foi prioritáriono projeto, a começar pelo banco
com regulagem múltiplas, funda-
mental para o profissional que
permanece várias horas na mes-
ma posição de trabalho. Foi desen-

. volvidar umv console ,,'nà partesuperior cabine para a instalação
de aparelhos eletrônicos'como rá-
dio e toca-fitas, obedecendo nor-
mas de ergonometria. O
acabamento da cabine foi feito
com tecido tear listrado e, para
garantir maior luminosidade, fo-
ram adotadas luzes de cortes idên-
ticas às do automóvel Santana.

A cabine é construída em ar-
mação tubular revestida com fi-
bra composite. A Volkswagen
fornecerá o caminhão modelo
CO/CE, e a Marcopolo executará
a produção da cabine. Em função
do maior peso, foram adotados
amortecedores a gás para auxiliar
no basculamento da cabine.

Ford lança o Verona em Salvador
A Ford anunciou que a sua nova linha de auto-

móveis Verona será apresentada à imprensa nos pró-ximos dias 17 a 19 de novembro e aos distribuidores
autorizados de 27 a 29 do mesmo mês, em convenções
a serem realizadas na cidade de Salvador, Bahia. Os
automóveis, do tipo três volumes (compartimentos
separados para os passageiros, o motor e o porta-malas), serão produzidos com a mais moderna tec-
nologia aplicada no País identificados pelo alto pa-drão de acabamento e destinados a um públicosituado nas classe A eBdo mercado.

Com a Verona, a Ford ampliará a sua linha de

automóveis, atualmente formada pelos diversos mo-delos do Escort e do Del Rey, o que permitirá à em-presa condições de elevar a sua participação nomercado, hoje em torno de 20,5%. O objetivo da Forde lortalecer o seu potencial no segmento ocupado norveículos como o Monza, Voyage e Prêmio, segundoinformou o diretor-presidente da empresa, Luiz Car-los Mello.
Ho ° noY° automóvel da Ford, com produção inicialde 350 unidades/dias será comercializado á partir dedezembro pela rede de distribuidores autorizados emtodo o Pais.

.ESCRITÓRIO JURÍDICO DR. ANTÔNIO ALVES DA CUNHA NETO.
Devolução do Empréstimo Compulsório dos Adquirentes de Automóeveis.

Ajuizamento da Ação Ordinária de Restituição do Indébito na Justiça Federal.

Rua Senador Manoel Barata, 718 ¦ Ed. Infante de Sagres • Sala 102 • Telefone: 225-3011

Ford comprou
a Jaguar

A Jaguar PLC, fabricante britânica de au-
tomóveis, concordou com a oferta de 3 bilhões
500 milhões de dólares feita pela Ford Motor
CO. para assumir o seu controle acionário. A
decisão dará ao fabricante norte-americano
controle total das ações da Jaguar e termina
com várias semanas de disputa entre a Ford
e a General Motors

A Ford, que já possuía cerca de 15 por cento
das ações da Jaguar, ofereceu 13 mil 345 dóla-
res por ação ordinária. O conselho de direto-
res da Jaguar vai agora recomendar aos
acionistas que aceitem a proposta.

A Jaguar informou que vai convocar uma
sessão de emergência e que os estatutos da em-
presa determinam que a operação deve contar
com a aprovação de 75 por cento dos acionistas.

Há dias atrás, as ações da Jaguar haviam
caído 47 centavos, a 13,32 dólares na bolsa de
valores de Londres. Em seguida as ações ha
viam caído a 13,10 baixa de 69 centavos

O acordo ocorre dois dias depois que o se-
cretário da Indústria e Comércio, Nicholas Ri-
dley. afirmou que ia abrir mão da lei "Golden
Share", que impede estrangeiros de possuirmais de 15 por cento da companhia britânica
de automóveis de luxo.

A Belauto entra
em campo com
a tecnologia
Massey Fer gy son. E você sai lucrando.
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Os tratores Massey Ferguson
já entram em campo dando lucro.

Eles aumentam a produção,
além de serem supereconômicos.

A Belauto entra nessa história
com implementos agrícolas que

vão fazer o seu Massey Ferguson
trabalhar mais feliz.

E, se preferir, você pode entrar
nn Consórcio Nacional Massey

Ferguson, com planos de 15 a 00

meses.
Tratores Massey Ferguson é na
Bolautd*. A melhor saída para o
lucro certo

üSBelaubo
Caminhões e Méquinae
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O extra-pesado da Scania
Eis outro magnífico produto da Saab-Scania do Brasil lançado recentemente. Trata-se do T 112 EW,

363 CV, especial para serviços extra-pesados.

Basta um relógio para verificar como
estão os vidros elétricos do seu carro
Centenas de milha-

res de veículos já estão
rodando no Brasil equi-
pados com levantadores
de vidros elétricos, um
componente que resulta
em maior conforto e se-
gurança para motorista
e passageiros.

À Indústria de Auto-
peças Eluma, fornecedo-
ra deste equipamento

Eara 
montadoras e tam-

ém para o mercado de
acessórios (com a marca"Autopex"), dá uma dica
para quem tem este equi-

íípamento no veículo: bas-

verificar se o tevantador:
elétrico está funcionando
corretamente, pois o
tempo necessário para
levantar ou abaixar o vi-
dro é de — no máximo —
quatro segundos.

Se o vidro demorar
mais do que quatro se-
gundos para abrir ou fe-
char, verificar se:

01 - As borrachas das

¦'¦ 7-7,v'; li. jÍM ,*-,.*

canaletas, pestanas ou
trilhos estão precisandode limpeza, alinhamento
e lubrificação, ou

02 - Há problemas na
instalação elétrica do
equipamento (fiação ina-
dequada, fusíveis, chave
mal instalada, etc).

Outra dica da Elu-
ma: no sistema de levan-
tadores está incorpo-
rada uma chave termo-
magnética que se desar-
ma e desliga a corrente
quando o movimento do
vidro está muito lento.-
Alguns segundos depois,
a chave protetora conec-
ta novamente a corrente
elétrica e o levantador
volta a funcionar nor-
malmente. Se isto acon-
tecer, fica também
comprovado um proble-
ma no sistema.

Para a lubrificação
das canaletas, a Eluma
recomenda a utilização
de pó de grafite ou si-
licone.

A Ford Caminhões está lançando o Cargo 3224 Turbo ATAC com motor de
intercoolrt/arfar. sistema utilizado para resfriamento do ar que entra na turbina

7,8 litros e 240 cv de potência. O motor vem equipado com
garantindo melhor rendimento

Chevrolet ChevroletfJVHJVfKH HlBBmBwB/m

N3 hora do S.O.S.,prefira
quem tem SÃS.

Oliclna: Canoi Novo! Corroí Uiadoi Poçai Original!: Conióicltr
Tocnologia Boloia Focilidado Originalidade) Sorlodado
Proluüonaliimo i Catilorlo & Segurança & leonomia r, Corto-la

Alondimonlo;
Ctlallvldado
& Sotlslaçâo

Segurtdo a própria GM,
a oficina da Atalaia Veículos
possui um dos molhores
(ndicos de satisfação na Rede
do Concessionários Chevrolet,
situando se acima da média

ConctMkrtário

nacional E mais e a primeira
a Implantar, no Norte, o S DS
- Sistema de Desenvolvimento
de Serviços, algo que
exige da concessionário um
alto padráo de qualidade
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A1IU melhor marcj

VEÍCULOS
A sua melhor opção

BR-316 Km-03. co lado do viaduto
Fone: 2350711
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A Ford FIOOO para 1990 tem motor diesel com potência aumentada 5%eéa primeira pick-up nacional a oferecer
e^"/!£Í,P?J,f."'? .^e ^^ *:0^0 ^Pf'^^ frowso/iej com /-eâríy/aere/n e/é/rfca, froramen/o central das portas e vidros elétricas.

Á qualidade
do combustível
Atenta para o agravemento do proble-ma da emissão de motores Diesel no Bra-

sil, devido à variações na qualidade dc seu
combustível pela maior adição de nafta, aro-
máticos, frações pesadas e não convencio-
nais e alto teor de enxofre neste tipo de
derivado, utilizado por quase toda a frota de
veículos de transporte de carga e passagei-ros no país, a Associação Brasileira de En-
genharia Automotiva — AEA promoveu no
dia 26 de outubro, no Instituto de Engenha-
ria, na Av. Dante Pazzanese, 120, no Ibira-
puera, em São Paulo, um seminário de
caráter informativo sobre"Combustíveis, lu-
brificantes e aditivos para motores Diesel".

Destinado a engenheiro e técnicos, prin-cipalmente às equipes de manutenção de
grandes frotistas e companhias de transpor-
te municipais das grandes capitais brasilei-
ras, este simpósio pretende oferecer um
enfoque sobre a interação combustíveis, adi-
tivos e lubrificantes para motores Diesel
com o meio ambiente. Neste sentido, foram
debatidos os aspectos relacionados às emis-
soes de material particulado em excesso,
com o agravante de que grande parte da fro-
ta Diesel anda com os motores desre-
guiados.

Lembra-se, a propósito, que muitos mo-
toristas utilizam enganosamente deste ex-
pediente para uma suposta melhor
performance do rendimento do motor, des-
conhecendo que essa prática, que é pouco ou
nada fiscalizada pelas autoridades do trân-
sito, gera maior consumo e desperdício, com
implicações nas finanças do país, do própriofrotista ou caminhoneiro em particular.Como a variação da qualidade do óleo
Diesel no Brasil pode, em parte, ser compen-
sada com o uso de alguns aditivos, a AEA
trouxe ao país,'para este seminário, um dos
maiores especialistas, de renome mundial,
o prof. Jacques Lemaire, da França, que re-
latou as últimas descobertas científicas nes-
se. campo. Outro especialista, Kenneth
Flétcher, dos Estados Unidos, também abor-
dou o tema com os participantes.

Linha Massey Ferguson:
ampliada e melhorada

GEM.
Quem compra Chevrolet na Importadora,

leva sempre vantagem. O melhor produto,
o menor preço e as melhores condições de
financiamento.

=2E importadora Conselheiro Furtado, CMjuina da
Roberto Camelier (Praça Amazonas).DE FERRAGENS S.A. Td.: 241-4644 c 2230333.

A linha de tratores agr?
colas de rodas Massey Fer-
guson, líder de mercado,
está formada agora por se-
te modelos básicos que re-
ceberam uma série de
aperfeiçoamentos. O estilo é
novo e as fixações são mais
simples e robustas. Arcos
de segurança protegem o
operador em caso de capo-
tamento. A engenharia Ma-
xion fez um estudo
ergonométrico minucioso,
alterando a altura das solei-
ras, o que proporciona a
melhor condição de posicio-
namento do corpo do opera-
dor. O sistema elétrico
redimensionado visa obter
confiabilidade máxima.

Todos os modelos, à ex-
ceção do MF 235 (o menor
da gama), receberam pe-dais de comando do tipo au-
tomotivo (suspensos) a fim
de garantir maior conforto.

Estão sendo introduzi-
dos dois novos modelos: MF
297, com motor Perkins
6-cilindros de 110 cv, e MF
299, um 6-cilindros turbina-
do de 126 cv, especialmente
bem posicionado no merca-
do. São tratores de utiliza-
ção simples, porém com
alta tecnologia de projeto,
proporcionando manuten-
ção. simples e barata. Seu
filtro de ar com capacidade
de 12m3 aumenta a periodi-
cidade de limpeza e troca,
garantindo maior vida ao
motor. Mesmo com a em-
breagem acionada é possi-
vel operar o sistema
hidráulico e a tomada de po-tência simultaneamente. O
disco de embreagem mate-
rial cerâmico-metálico tem

Jkh

maior vida útil.
Completam as especifi-

cações destes dois novos
modelos o sistema hidráuli-
co de alta vazão e ótima ca-
pacidade de levante, o con-
trole remoto com vazão de
42 l/min para acionar im-
plementos com respostas
rápidas, a direção hidostá-
tica e os freios a disco blin-
dados em banho de óleo. Os
motores Perkins receberam
um novo sistema de injeção
Bosch com auto-sangria em
caso de entrada de ar. Uma
nova e robusta transmissão
sincronizada, incluindo no-
vo escalonamento, aumenta
a vida das engrenagens e
permite melhor adequação
de velocidades em qualqueraplicação.

Os MF 275, 290 e 292 ti-
veram a vazão do sistema
hidráulico aumentada em
60%, proporcionando maior
velocidade de levante, faci-
lidade de manobras em ca-
beceiras com implementos
acoplados e melhoria de
sensibilidade do sistema. A
tomada de potência possuiagora duas velocidades,
bastando substituir o eixo
de saída, o que traz flexibi-
lidade no uso de implemen-
tos. O MF 292 recebeu ainda
nova e robusta transmissão
sincronizada, e o MF 275
possui agora 12 marchas à
frente e 4 à ré. O MF 265 re-
cebeu um novo motor Per-
kins de maior potência (65
cv) e um eixo traseiro redi-
mensionado, enquanto o MF
235, além do novo motor,
tem TDP independente na.
versão estreita.
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Na linha Uno,

Esportividade, economia e maior conforto
Depois de ter conquistado a

simpatia e o gosto do consumidor
com seu valente motor 1500 cc, a
versão esportiva do Uno está de
motor novo na Linha 90. Passan-
do a chamar-se Uno 1.6 R, ele con-
ta, agora, com o motor 1.6 ACT e
reafirma suas qualidades, ofere-
cendo desempenho, conforto, diri-
gibilidade e estabilidade ainda
maiores.

Segundo o Diretor Comercial
da Fiat Automóveis Roberto Luiz
Bógus, o Uno 1.6 R deverá manter
ascendente a participação da em-
presa no segmento de esportivos,
em que o Uno 1.5 se destacava
com uma cota de 25,1 por cento,
nos primeiros nove meses do ano.

Além do novo motor ACT, o
Uno 1.6 R traz o revestimento pré-

moldado no teto e passa a ter, co-
mo itens normais de série, rodas
em liga leve, vidros climatizados,
verdes e de acionamento elétrico.
Externamente, faixas adesivas co-
locadas na traseira e nas laterais
identificam a versão, também ca-
racterizada por uma inscrição no
volante. Compõem ainda esta ver-
são retrovisores externos articula-
dos e de dimensões que garantem
perfeita visibilidade.

No interior, a luz de cortesia
foi recolocada no centro do teto e
uma nova plafoniera acomoda o
spot de leitura e o relógio digital.

Já o líder de vendas entre as
versões do Uno — o CS — apresen-
ta diversas novidades na Linha 90.

O novo Monza Classic
com injeção eletrônica

Na linha Chevrolet 90 que es-
tara exposta na Brasil Tranpo, a
General Motors do Brasil anteci-
pa seu novo modelo Monza Cias-
sic SE MPFI, que estará
disponível no mercado a partir de
dezembro. O modelo, derivado do
Monza Classic mas com maior ní-
vel de sofisticação, é equipado
com motor de 2.0 litros a gasolina
com injeção eletrônica de com-
bustível — módulo eletrônico quesubstitui o carburador, promoven-do o controle automático da mis-
tura ar-combustível e jogando-a
diretamente nos cilindros através

, de bicos de injeção. Essa tecnolo-

Outras novidades
no Monza
Clássico 90

Incorporado aos modelos Classic SE e
,MPFI e opcional para o SL/E, o computador
de bordo com "check-control", introduzido pe-Ia GMB como uma das novidades eletrônicas
do Kadett, passa agora a integrar também a
linha Monza. O "check-control" é um importan-
te instrumento de auxílio ao motorista, desti-
nado a verificar as condições em que seencontram diversas partes elétricas e mecâni-
cas do veículo no momento da partida.O sistema, traduzido por um conjunto desensores eletrônicos, entra em operação assim
que é acionada a chave de ignição. Em frações
de segundo, ele realiza uma "checagem" em se-te importantes itens do veículo: sistema de lu-
zes e faróis, luz do freio, nível do reservatório
de expansão, nivel do óleo do motor, nível dofluído de freio, desgaste das pastilhas do freio
e nível do reservatório de água do lavador de
pára-brisa. Se todos estiverem "OK", as luzesindicadoras de cada um deles se apagarão au-tomaticamente; caso contrário, permanecerãoacesas. A luz do freio somente se apagará apóso primeiro toque do pedal, indicando que o sis-tema está perfeito.

Marca Chevrolet
ganha novo design
Dentro do permanente processo de atuali-zação de sua marca, a divisão Chevrolet, da Ge-neral Motors Corporation, acaba de reestilizar

sua famosa "gravatinha", arredondando suaslinhas, para seguir uma tendência que vem
ocorrendo com o próprio "design" dos car-ros.

Em sua nova versão, a marca registrada
Chevrolet mantém suas características origi-nais, mas ficou com uma aparência mais leve
e suave em decorrência dos cantos arre-dondados.

Origem da marca
A inspiração para a famosa marca Che-vrolet surgiu de um desenho existente num pa-

pel de parede de um quarto de hotel de Paris,
onde William C. Durant, um dos funcionários
da General Motors, estava hospedado no come-
ço deste século. De volta aos Estados Unidos,Durant reproduziu aquela figura geométrica
para seus técnicos, que acabaram adaptan-
do-a como marca Chevrolet em 1913, ano em
que pela primeira vez foi utilizado num veícu-lo da General Motors.

Ao longo desses 76 anos, a famosa marca
passou por diversas configurações, mas sem-
pre mantendo sua identidade, que lembra uma
gravata borboleta.

As mudanças decorrentes da utilização da
nova marca Chevrolet deverão ser implanta-
das em diversas fases, cobrindo primeiramen-te a identificação dos veículos, os materi-
ais promocionais e impressos, para depois che-
gar a toda rede de concessionários Chevrolet.

gia assegura uma perfeita mistu-
ra ar-combustível segundo a
aceleração imprimida ao motor,
dispensando regulagens e propor-cionando economia e excepcional
desempenho do veículo.

Além de todos os í tens de con-
forto e conveniência incorporados
ao Classic, ao modelo MPFI fo-
ram acrescentadas característi-
cas personalizadas de sofistica-
ção, como bancos revestidos em
couro preto e laterais das portascom acabamento em couro e car-
pete. Internamente, o modelo é
ainda identificado pela inscrição

"Fuel Injection" impressa em
quatro tapetes personalizados e nobotão da buzina.

Essa inscrição se estende àsfaixas laterais externas do mode-
lo, identificação complementada
pelo emblema "2,0 i" fixado na
tampa do porta-malas.

O modelo se diferencia ainda
pelo spoiler traseiro, normal de li-
nha, e pelas cores externas exclu-
si vas em pintura perolizada, nos
tons Preto Nobre e Vermelho Ro-
des. Estas cores são extensivas
também às versões SL/E e Cias-
sic SE da linha Monza.
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Lemans GSE-O Kadett americano
Modelo Top da linha Le-

Mans, produzido pela divisão
Pontiac da General Motors
Corporations, o Lemans GSE
Aerocupê é a versão norte-
americana do Kadett brasilei-
ro, incorporando design euro-
peu e engenharia alemã. Com
motor 2.0 litros fabricado pelaHolden's Engine Company,
subsidiária da GM na Austrá-
lia, o modelo desenvolve 96 HP,
equipado com transmissão
manual de 5 marchas ou opcio-

nal automática de 3 marchas.
Para acentuar sua caracterís-
tica esportiva, o GSE pode serencomendado em versão com
capota removível.

A linha LeMans da Pon-
tiac para 1990, que inclui oscarros mais econômicos e ba-
ratos dessa divisão, é compôs-
ta de mais três modelos:
LeMans LE Sedan, Lemans LeAerocupê e LeMans Aerocupê"Value Leader".

AOK BENFICA ESTÁ ABRINDO A MÃO PARA VOCÊ:

Equipado com o econômico e efi-ciente motor 1300, a álcool e a ga-solina, o Uno CS dispõe agora de
teto pré-formado e retrovisores
nos dois lados, articulados e comcontrole interno, como itens de sé-
rie, além de vidros laterais bascu-
lantes. Tem novas cores:
Vermelho Monte Cario, Azul Ri-viera e Verde Guarujá (me-tálicas).

Dotada de um porta-malas
adequado ao seu porte, ampliável
através do basculamento do ban-
co traseiro, a gama Uno se com-
pleta com a versão S, racional e
econômica, que passa agora a ter
o câmbio de 5 marchas e os faróis
halógenos como itens normais de
série.

Você paga uma, mais duas
em qualquer serviço
de assistência técnica Fiat.

A Ok Benfica está lançando o plano 1+2 paraserviços de assistência técnica Fiat.
Você tem a segurança da oficina autorizada,
e paga tudo em três vezes.'lüdo com garantia de 6 meses ou 15.000 km.
A Ok Benfica abre a mão para você não
esvaziar o bolso.

w*cutoj Ltda
Av. Gov. José Malcher, 1365

Fone 223-8455'BB

REVISADOS
VEÍCULOS

Pick-I(p Fiorino 1.5
Pick-Up City
UnoS
Uno CS
Belina Scala
Pampa GL

ANO COR
Verde Met
Cinza Met.
Vermelho
Verde Met.
Vermelho
Verde Met.

COMB.

Financiamento automático
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Veículos Ltda.
Av. Governador José Malcher, 1365

Fone: 223-8455 [QMem
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Opala e comerciais
A linha Opala em suas diversas versões recebe

novas cores externas e níveis diferenciados de revés-
timento interno, seguindo a mesma escala disponí-
vel para o Monza. Os modelos "top" Comodoro SL/E
e Caravan Comodoro SL/E tiveram também incor-
porados o novo rádio AM/FM stereo digital com toca-
fitas e código de segurança antifurto.

No segmento de comerciais, a Bonanza Custom
de Luxe e a Veraneio Custom de Luxe receberam as
seguintes melhorias de conforto e decoração: luz de
leitura de duplo foco no teto dianteiro, revestimento
dos bancos em tecido "Turin", novas faixas laterais
e traseira e novas cores, em que se incluem Preto

Formal Branco Tocantins Everest, Bege Claro Ver-melho Açores Marrom Embuia e Azul Tocantins to-das nao metálicas.
A linha de Pick-ups foi incorporado um volumemaiorde itens de conveniência, conforto e decora-çao. Tadas as versões saem agora de fábrica compneus radiais 215/80R16, sem câmaras (com 6 lonasna 4x4); grade do radiador em plástico A.B S na corprata; aro dos faróis também na cor prata; volantede direção espumado com aplique no botão e novascores. As versões Custom De Luxe têm ainda novas

bancos 6 
traseira e novo revestimento dos

Rota de Colisão
A Revista Visão, que está

nas bancas esta semana, traz
uma ampla reportagem sobre oestado crítico em que se encon-tra o transporte rodoviário decarga.

Nossa frota de caminhões,
segundo a revista, circula enve-lhecida pelas estradas, ou seja,
possui mais de 13 anos de uso, 7a mais do que a previsão de vi-da útil desses veículos, reco-mendada por seus fabricantes.

Em contrapartida, as mon-tadoras, que deveriam produzir
para o mercado interno cerca de100 mil veículos novos por ano,
atingem apenas 45 milunidades.

Mas, se os caminhões estãoobsoletos, eles são apenas par-te do problema enfrentado pelotransporte rodoviário de carga.

Dos 115 mil kms de rodovias
pavimentadas, 30 mil kms estão
deteriorados, semidestruidos e,
para restaurá-los Visão afirma
que o Governo deveria investir
US$ 8,5 bilhões, num prazo de 5anos. Só este ano, deveriam seraplicados US$ 1,5 bilhões, no en-tanto, via selo pedágio, o Gover-no conseguiu destinar paraestas obras apenas NCzS
500.000,00.

Numa comparação feita
com índices de acidentes nas es-
tradas em anos anteriores,
estima-se que este ano devere-
mos chegar a 60 mil acidentes,
com aproximadamente 6 mil vi-
timas fatais, números no mini-
mo desagradáveis para o
encerramento do Ano Nacional
de Segurança no Trânsito.

Comercialização
de veículos

A Revista Balanço Financeiro, queestá nas bancas, tem como matéria de
capa O Programa de Governo dos As-sessores Econômicos, dos presidência-veis. Contudo, a grande novidade da
publicação é uma edição especial so-bre a COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍ-CULOS, no Brasil, que circula em
conjunto com a revista de setembro.

O documento, com 64 páginas, eus-
tou seis meses de consulta, checagem
e rechecagem das informações obtidas
junto a 5 mil distribuidores, de todas asmarcas e em todo o país.O resultado desse exaustivo traba-
lho é a publicação de uma edição iné-
dita sobre este segmento, e que será de
grande utilidade para todos aqueles
que se relacionam e sobretudo tenham
de se planejar em função da atividade
automobilística.

T
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DIRIGINDO
0 empresário paulista Alencar Bur-

ti, presidente da Federação Nacional das
Associações de Revendedoras de Veículos
(FENABRAVE), estará chegando a Be-
lém no dia 8 do corrente, para importan-
te reunião, com a diretoria regional,
presidida pelo empresário Junichiro Ya-
mada /// Galvão Publicidade conquistou
mais um prêmio para a sua coleção atra-
vés do VIII Prêmio Colunista Promoção
com a peça para cartão de natal: "Não
Podemos Queimar o Verde da Nossa Es-
perança. À agência de Pedro Galvão foi
conferida medalha de ouro. Parabéns ///
Ampliar ferrovias, estimular a utilização
de hidrovias e priorizar o transporte co-
letivo de passageiros nas grandes cidades
são as promessas de 11 candidatos a Pre-
sidência da República, objetivando, tam-
bém, restaurar as rodovias federais /// O
dr. Jacy Mendonça, presidente da ANFA-
VEA, pede liberdade para que o setor au-
tomotivo possa retornou o crescimento.

Para ele, qualquer que seja o futuro Pre-
sidente da República, deve ter na baga-
gem, desde já, um projeto para alterações
profundas na economia, caso contrário"seu mandato deverá ter curta duração".
/// A indústria de carrocerias Nielson pro-
duziu 15 mil carrocerias /// 16 empresas
brasileiras participaram de 53*. Interna-
tionale Automobil Ausstellung" que acon-
teceu em Frankfurt, Alemanha e
realizaram grandes negócios. A indústria
brasileira de autopeças há 20 anos expor-
ta seus produtos /// A General Motors
Corporation alega que não comprou a in-
dústria britânica Jaguar porque analisou
as perdas da referida empresa /// A mé-
dica Waldenice Ohana, sempre atualiza-
da, comprou um Chevrolet Kadett e se
confessa satisfeita /// Seja qual for o ho-
rizonte que se mire, foi a partir de 1965 que
a indústria automobilística brasileira sen-
tiu o melhor sabor de seus esforços, por
meio da certeza de consolidação definiti-
va do parque industrial e do mercado. E
também pela sua integração particular-
mente profunda com toda a sociedade, ge-
ração crescente de oportunidades de
empregos diretos e indiretos, pagamento
de impostos, avanço das exportações, de
sua condição de canal preferencial para
o avanço tecnológico, pelas grandes alte-
rações que provocou nas relações capital-
trabalho. E, ainda, pela formação de uma
verdadeiramente revolucionária e desço-
nhecida cultura no País — a cultura da
modernidade, que fez o Brasil chegar
mais perto da contemporaneidade do
mundo.

A marca mágica do primeiro milhão
de unidades de autoveículos produzidos
aqui foi batida em 1964, e no final da dé--"éada^è-íOSètò^o setor já operava em
condições de razoável estabiliciade econô-
mica e'política. As mostras públicas de
veículos mobilizavam o incrível contin-
gente de consumidores já ávidos por no-
vidades, e as empresas respondiam com
rapidez por meio do lançamento de novos
produtos, novas linhas, com os carros
mundiais e as famílias de veículos. Os
segmentos de comeciais pesados e de tra-
tores e máquinas agrícolas acompanha-
ram de perto esse processo, e oresultado
foi o crescimento da produção e das ven-
das ao mercado interno e o conseqüente
início da conquista do mercado externo,
principalmente a partir de 1979, quando
a indústria automobilística brasileira ex-
portou, pela primeira vez, mais de 100 mil
unidades.

O período 1978-1980 marcou o melhor
desempenho global do setor, em 1980 foi
alcançado o recorde histórico da produ-
ção de autoveículos, 1.165.174 unidades, de-
pois de se manter dois anos seguidos
acima de 1 milhão de unidades. A partir
de 1981 a crise chegou à indústria automo-
bilística, causando a queda do seu desem-
penho. Essa queda pode ser melhor
entendida por meio dos números médios
de vagas de emprego: 151.680 em 1980,
134.619 em 1981,125.463 em 1982,121.045 em
1983,123.250 em 1984. Mas a partir de 1985
registra-se uma certa retomada positiva
da atividade econômica, e a indústria vol-
ta a ter desempenhos próximos aos do seu
melhor passado — longe, porém, das pro-
jeções para a década de 80, que se encer-
rara com a indústria chegando, em
novembro de 1989, à marca histórica de 20
milhões de unidades de autoveículos pro-
duzidos. O setor, dessa forma, continua as-
pirando à modernidade, que é a sua
melhor marca registrada /// O industrial
Sebastião Lima que sempre está atuali-
zado, também, em matéria de automóvel,
acaba de comprar um Chevrolet Kadett,
na Guajará Veículos, na cor branca. ///
Freando...

Eis o Mercedes-Benz 3O0D Turbo (SOHC L-6 3.0 lurbo Diesel) Está um show de luxo e "deslgn" o novo Mercedes-Benz 500 SE. OHC V-8 5.O. Transmissão automática.
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fis o Mercedes-Benz 560SL, conversível e com transmissão de 4 marchas automáticas OHC V-8 5.6. Eis o Mercedes-Benz 560SEC com OHC V-8 5.6. Transmissão automática e 4 marchas.

Mercedes-Benz lançou linha 1990
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JL Através da indústria automobilística do
Japão recebi informações sobre os lança-
mentos da Mercedes-Benz alemã de toda a
linha e modelos para 1990.

& Mais de uma dezena de modelos magní-
ficos, com os mais expressivos "design's",
verdadeiras jóias automobilísticas.

ó Na verdade, os carros Mercedes-Benz
significam status e por isso, todos os países
do mundo preferem os carros com a logo-
marca da "Estrela das 3 Pontas".

tc Observem nas fotografias desta reporta-
gem sobre os modelos Mercedes-Benz para
1990, a beleza dos referidos carros.

Mercedes-Benz 1990 modelo 300SE-SOHC L 6 3.0
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Proteja o seu dinheiro. Aplique nos carros da linha Volkswagen da Belauto. Os melhores bancos \^_\ D©râv«TOO
,,; e os planos mais confortáveis para você investir, o nome da Volkswagem em Belém.José Bonifácio. 97. Tel.: 228-0011
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Prêmio tem a linha mais completa
Detentora da gama mais

completa do mercado brasileiro, a
linha Prêmio 90 reúne desde a eco-
nomia de sua versão S — um 2 por-
tas equipado com o consagrado
motor 1300 — à sofisticada versão
CSL, de 4 portas, passando pelo
potente e refinado Prêmio CS e pe-
lo SL, dotado de 4 portas, bom ní-
vel de acabamento e conforto, sem
perder em economia.

A diversificação e o equilíbrio
da linha Prêmio, aliás, estão retra-
tados no desempenho do modelo
até setembro passado. O seu mix
de vendas aponta, no mercado in-
terno, no cruzamento dos dados de
comercialização das versões de 2
e 4 portas, um equilíbrio inédito:
50 por cento para ambas.

As versões 4 portas do Prê-
mio, lançadas em meados de 1987,

são responsáveis pelo surgimento
de uma tendência de mudança no
perfil do consumidor brasileiro,
que até então não conhecia um
projeto capaz de adequar-se tão
bem às 2 portas adicionais.

A coerência do projeto se ma-
nifesta igualmente bem as versões
de 2 e 4 portas — este é o segredo
do equilíbrio alcançado. Já no
mercado total de veículos de 2 e 4
portas comercializados no País,
nos primeiros seis meses do ano,
estes repesentaram 30,4 por cen-
to — uma nítida predominância
dos 2 portas.

A linha Prêmio dispõe, além
disto, do maior porta-malas entre
todos os automóveis produzidos no
País — incluindo aqueles de maio-
res dimensões externas. Entre as

novidades para 1990, destacam-se,
na versão S, as novas cores Ver-
melho Monte Cario e Verde Gua-
jará metálico e o câmbio de 5
marchas de série.

O Prêmio CS ganha o novo
motor 1.6 ACT, nova inscrição 1600
nos pára-lamas dianteiros, retro-
visores externos articulados e as
novas cores que, além daquelas
disponíveis na versão S, incluem
o Azul Riviera metálico. Passam
a ser itens de série o relógio digi-'
tal e vidros laterais basculantes.¦ Também o SL, de 4 portas,dispõe agora do motor 1.6 ACT, as-,
sim como o CSL, que reforça sua'
sofisticação, conforto e luxo com
o teto pré-formado, novos retrovi-
sores e incorporação, como equi-
pamento de série, de vidro
traseiro térmico.
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TESTES
Estamos publicando, hoje, mais

testes para os vestibulandos. São40 questões de Biologia, para alunos daárea de Biológicas e mais 20 questões deGeografia, área de Humanas. Foram formulados
pela equipe de professores da Escola Cearense.Na mesma página você, depois de resolver,

pode conferir com o gabarito.

A Universidade Federal do
Pará divulgou o número total
de candidatos que se inscreve-
ram para o vestibular do ano
que vem. São 17.752, exata-
mente 942 candidatos a mais
que no vestibular deste ano,
quando se inscreveram 16.810.
Esse número, porém, ainda
não é definitivo. O número fi-
nal só poderá ser divulgado da-
qui a duas semanas, quando o
Setor de Computação da UFPa
terminar o processamento das
fichas de inscrição.

O trabalho do Secom co-
meçou na semana passada,
mas somente na segunda-feira
o diretor do Departamento de
Apoio ao Vestibular, Sérgio
Cancela, conferia as últimas
fichas, chegadas de Marabá,
onde se inscreveram 70 candi-
da tos. Em Macapá e nos de-
mais municípios do Pará onde
houve postos da UFPa,
inscreveram-se 2.548 cândida-
tos. O recorde de inscritos fi-

O peso da
prova de Língua

Portuguesa
Sr. Redator,
Em primeiro lugar gos-taria de parabenizá-lo pela

publicação do Caderno do
Vestibular, que tem trazido
notícias atuais e interessan-
tes sobre o andamento do
vestibular. O que eu gostaria
de saber é qual o peso da pro-va de Língua Portuguesa pa-ra o curso de Letras e quaissão os livros que eu devo ler
para me sair bem na provade Literatura.

Iramaia Nascimento
Conj. Pedro Teixeira, 65

Ananindeua-Pará
Iramaia, obrigado peloelogio, que é sempre um in-

centivo para o trabalho que
realizamos. Quanto, as suas
dúvidas podemos informar
que a prova de Língua Portu-
guesa, composta de 60 quês-
toes, 20 objetivas e 40
subjetivas, tem peso quatro
para a área de Letras e Ar-
tes. A prova está dividida da

UFPa.: inscrições também
abaixo das expectativas

cou mesmo com Macapá,
1.079. No Pará, Santarém, com
361 inscritos, Castanhal, com
241, leoaraci, com 408 e Abae-
tetuba, com 213, ficaram na
frente. Isso sem contar com a
capital, Belém, que inscreveu,
este ano, 15.204 candidatos.

Nas próximas semanas, a
Universidade vai se dedicar ao
trabalho de processamento
dessas 17.752 fichas de inseri-
ção. Esse trabalho serve para
que a universidade compare os
dados das fichas com os docu-
mentos apresentados peloscandidatos. No final, documen-
tos irregulares serão descarta-
dos e aí então, a UFPa saberá
exatamente quantos cândida-
tos estarão no páreo.

Mesmo sem ter conheci-
mento do número exato dos
candidatos que estarão con-
correndo ao vestibular de 1990,
o diretor do Daves, Sérgio Can-
cela, confessa que o número de
inscritos tem ficado abaixo das

seguinte maneira com rela-
ção ao número de pontos: 10
pontos para Gramática, 10
para Literatura Portuguesa,
30para Redação e 10para in-
terpretação de texto.

Para a prova de Língua
Portuguesa e Literatura Bra-
sileira, válida para todas as
áreas, os livros que você de-
ve ler são os seguintes: "Se-
nhora" de José de Alencar,"D. Casmurro" de Machado
de Assis, "O Mulato" de A luí-
sio de Azevedo, "A Porta Má-
gica", de Haroldo Maranhão,"A Morte e a Morte e Quin-cas Berro D'água" de Jorge
Amado e ainda "Chão d'á-
gua" de José Ildone Favacho
Soeiro e "Altar em Chamas"
de João de Jesus Paes Lou-
reiro.

Já para a prova de Lite-
ratura Portuguesa e Brasilei-
ra, específica da área de
Letras, você terá de acres-
centar aos livros anteriores o"Auto da Barca do Inferno"
de Gil Vicente, "Liras e Car-
tas Chilenas" de Tomaz An-
tônio Gonzaga, "Viagens na
Minha Terra" de A. Garrei,

expectativas da Universidade
em pelo menos três pontos per-centuais. Este ano, por exem-
pio, em Belém, o aumento
verificado nas inscrições foi de
sete e meio por cento, enquan-.
to o Daves havia projetado um
crescimento anual de dez porcento.

A CAUSA
Sérgio Cancela não apon-

ta uma causa específica parao o fato. Ele lembra que em 88
houve uma baixa muito gran-de nesses números em função
de uma série de mudanças de-
cididas ainda no final do ano
de 1987. Graças a essas mu-
danças, o vestibular de 88 pas-sou a ser feito em duas etapas,
com a primeira eliminatória.
Também o valor da taxa de
inscrição passou de 0,6 da OTN
(Obrigação do Tesouro Nacio-
nal), para 1,7 e ainda houve a
coincidência das provas da
UFPa com as do Cesep e Mo-
derno, que também naquele

ano resolveram unificar o seu
vestibular e passaram a reali-
zar o teste nos mesmos dias e
hora da Universidade."Antes, os candidatos fa-
ziam os três vestibulares e em
88 eles foram obrigados a op-
tar", diz Sérdio Cancela, credi-
tando a estes fatores a quedano número de inscrições no
vestibular da UFPa de 27.643
em 1987 para 18.984 em 1988.
Naquele ano, os candidatos
existentes no Pará se dividi-
ram entre as quatro institui-
ções de ensino superior.

Mesmo com essa divisão,
dois anos depois, os números
de inscritos deveria ter conti-
nuado a crescer na proporçãode no mínimo dez por cento ao
ano. Mas isso não vem aconte-
cendo. Os motivos, o diretor do
Daves diz que não sabe expli-
car. Sérgio Cancela acredita
que só uma pesquisa entre os
alunos do segundo grau pode-ria apontar as causas do não
crescimento ou melhor do

VESTIBULANDO
PERGUNTA

"O Primo Basílio" de Eça de
Queiroz. E ainda, "Autopsico-
grafia e Isto", de Fernando
Pessoa e o "Poema em Linha
Reta" de Álvaro de Campos.

O Mercado de
Trabalho do
Tecnólogo

Sr. Redator
Estudo na Escola de 1? e

2? Graus "Tenente Rego Bar-
ros" e atualmente curso se-
gunda série do 2? Grau. E
estou dividido em ficar no
Rego Barros ou ir para o Mo-
derno. Meu problema é queeu sonho em trabalhar num
Banco e ainda não sei se de-
vo fazer vestibular para Pro-
cessamento de Dados ou
Ciências Contábeis.
Responda-me sobre o merca-
do de trabalho das duas pro-
fissões e auxilie-me sobre
qual curso devo fazer.
Não esqueça que meu sonho
é trabalhar em um ambien-
te tipo um banco e se der
aplicar meu inglês. Atual-
mente estou no 5? nível do

Yazigi. Ah, gostaria de saber
também se há possibilidade
de eu freqüentar as duas fa-
culdades?

Erlon Nery Chaves
Bairro do Marco
Belém Pará

Erlon, é muito bom sa-
ber que você está preocupa-do com a profissão que vai
seguir e que você procuraajuda para não errar nesta
escolha tão importante.

Vamos responder a sua
carta e as suas dúvidas por
parte. Os dois cursos — Pro-
cessamento de Dados e Ciên-
cias Contábeis — oferecem
boas oportunidades de em-
prego. No caso da computa-
ção, com a importância quevem sendo dada a este setor,
pode-se afirmar que o teenó-
logo em processamento de
Dados está cada vez mais so-
licitado, tendo, portanto,umvasto campo profissional.

Na área contábil, as
chances também são bastan-
te favoráveis, já que a maio-
ria das empresas têm
necessidade de manter bom

crescimento abaixo do es-
perado.

Apesar de não se arriscar
a um veredicto, Sérgio Cance-
Ia levanta algumas hipóteses,
como a pressa dos jovens em
entrar no mercado de trabalho
ou a preferência por um curso
técnico. Ou ainda as constan-
te greves que assolam a Uni-
versidade. Essas, no entanto,
são hipóteses que só poderiamser comprovadas se houvesse
um levantamente de quantosalunos saem do segundo graue quantos optam por fazer o
vestibular. A verdade, é quenão é somente a UFPa que pa-dece desse mal. Aqui em Be-
lém, a Faculdade de Ciência
Agrárias também vê o nume-
ro de vestibulandos diminuir a
cada ano e mesmo em Univer-
sidades do Sul e Sudeste do
país, que recebem alunos de
vários Estados, o fato se repe-
te. Talvez o sonho do diploma
esteja desaparecendo.

número de pessoas neste se-
tor, dada a importância des-
se profissional no controle e
acompanhamento de seu mo-
vimento econômico-
financeiro. As duas profis-soes, porém, não se excluem.
Mas você dificilmente pode-rá fazer vestibular, ao mes-
mo tempo, para os dois
cursos.

Como você está com
muitas dúvidas sobre a pro-fissão que deseja seguir, o
melhor mesmo seria fazer
um teste vocacional para, as-
sim, descobrir o que real-
mente está em primeiro
plano para você.

Podemos adiantar que os
atributos pessoais exigidos
pelas duas profissões têm
muito em comum, como a or-
ganização, o raciocínio abs-
trato e lógico e a exatidão.

Mande sua carta para O
Liberal, Seção Vestibulando
Pergunta, Caderno Vestibular
89, Rua Garpar Viana 233/254,
66.000 - Belém-PA.
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BIOLOGIA — ÁREA CB
Professores: Carlos — Marcos - Osias — Renault

TES1
01

Na genealogia anexa o número de
indivíduos certamente heterozigo-
tos é igal a:

o-
D o d a -o

Ô
a) 1
b) 3
c) 5

d) 6
e)7

02
Na espécie humana a cor de

olhos castanhos é dominante (A)
com relação à cor de olhos azuis
(a). Um homem de olhos azuis
casa-se com uma mulher de olhos
castanhos. O casal tem um filho de
olhos azuis. Os genótipos do ho-
mem, da mulher e do filho são res-
pecti vãmente:
a) aa - AA - Aa
b) Aa - Aa - aa
c) aa - aa - Aa
d) Aa - aa - Aa
e) aa - Aa - aa

03
Escolha a alternativa correta:

a) Genes que ocupam o mesmo lo-
eus gênico em cromossomos ho-
mólogos são sempre idênticos.
b) Os genes que ocupam o mesmo
locus gênico recebem a denomina-
ção genérica de genoma.
c) Os genes que ocupam o mesmo
locus gênico em cromossomos ho-
mólogos denominam-se genes
alelos.
d) Um célula haplóide tem dois
genomas
e) Os cromossomos homólogos
possuem o mesmo genes.

04
Uma mulher pertencente ao gru-
po sangüíneo A casa-se com um
homem do mesmo grupo A. Quais
seriam os prováveis grupos a que
pertenceriam os filhos?
a) Somente A d) A e 0

* 
6 

_V e> N.R.A.c) A e Ab
05

Um casal, em que o homem e
a mulher apresentam olhos casta-
nhos e são destros tem um filho de
olhos azuis e canhoto. A probalida-
de de nascer um filho de olhos
azuis e destro é:
a) 3/16 d) 1/4
b) 1/8 e) 1/16
c) 9/16

06
A probabilidade de um indiví-

duo com genótipo TtLl formar um
espermatozóide com constituição
tLé:
a) 1/16 d) 3/4 c) 1/4
b) 3/16 e) 1/2

07
Na galinha existem dois pares

de genes implicados na determina-
ção da crista. Um deles, R, resul-
ta em crista rosa e seu alelo
recessivo r determina crista sim-
pies. O gene E determina crista er-
vilha e seu alelo recessivo e produz
crista simples. Quando R e E ocor-
rem juntos, produzem um novo ti-
po de crista: noz. Qual será o
genótipo F, resultante do cruza-
mento RRee x rrEE?
a) Crista rosa
b) Crista simples
c) Crista ervilha
d) Crista noz
e) Crista rosa e crista ervilha

08
Supondo-se que a cor da pele

humana seja condicionada por
apenas dois pares de genes autos-
sômicos (A e B), qual a probalida-
de de um casal de mulatos médios,
ambos com genótipos AaBb, ter
um filho branco?
a) 1/16 d) 6/16
b) 4/16 e) 8/16
c) 5/16

09
A pigmentação da pela huma-

na é condicionada por dois pares
de genes com ausência de domi-
nancia, sendo que o genótipo do in-
divíduo negro é SSTT e do
indivíduo branco, sstt. Os vários
tons para mulato (escuro, médio e
claro) dependem das combinações
de genes para negro r branco. A
habilidade para a mão direita
(destro) é condicionada por um ge-
ne dominante E e a habilidade pa-
ra a mão esquerda (canhoto) pelo
gene recessivo e. Do casamento de
um mulato médio e destro (hete-
rozigoto) com uma mulata clara e
canhota, qual a probabilidade de
nascerem duas meninas brancas
e canhotas, sendo que já possuem
um filho branco e destro?
a) 1/6 d) 1/576
b) 1/16 e) 1/1024
c) 1/32

10
O número de cromossomos

presentes nas células humanas é
de:
a) 42 pares de cromossomos so-
máticos
b) 44 cromossomos somáticos e 2
cromossomos sexuais
c) 44 cromossomos somáticos e 1
cromossomo sexual
d) 23 pares de cromossomos so-
máticos
e) 20 pares de cromossomos soma-
ticos e 2 pares de cromossomos
sexuais

11
As Surucucus são cobras ca-

racterizadas pela presença de:
a) dentes caniculados anteriores,
pupila esférica e cauda curta
b) dentes sulcados anteriores, pu-
pila vertical e escamas ásperas
c) dentes caniculados anteriores,
pupila vertical e termorreceptores
faciais
d) dentes caniculados posteriores,
pupila esférica e escamas ásperas
e) dentes sulcados anteriores, pu-
pila vertival e cauda longa

12
Qual dos mamíferos relacio-

nados é DIDELFO?
a) Boto d) Canguru
b) Ornitorrinco e) Macaco
c) Elefante

13
Na linha evolutiva dos verte-

brados os primeiros animais a
apresentarem circulação com mis-
tura de sangue venoso com sangue
arterial foram:
a) as aves
b) os peixes ósseos
c) os anfíbios
d) os répteis
e) os peixes cartilaginosos

14
A visão estereoscópica é en-

contrada nos seguintes verte-
brados:
a) Homem e macaco
b) Sapo e cobra
c) Baleia e boto
d) Elefante e girafa
e) Homem e peixe-boi

15
A análise morfo-fisiológica de

cliclóstomos e peixes mostra di-
versas semelhanças. Porém uma

diferença básica deve ser feita
através:
a) do número de cavidades car-
díacas
b) da respiração
c) da circulação
d) da pele
e) do habitat

16
Os pterigopódios são forma-

ções encontradas em.... servindo
para ... Os números (1) e (2) se re-
ferem a:
a) Condrichtyes (1)

Cópula (2)
b) Osteichthyes (1)

Excreção (2)
c) Condrichtyes (1)

Excreção (2)
d) Répteis (1)

Cópula (2)
e) Anfíbios (1)

Respiração (2)
17

Os primeiros vertebrados a
apresentarem rins METANE-
FROS, foram também os primei-
ros a possuírem:
a) Circulação dupla
b) Hemácias nucleadas
c) Saco vitelino
d) Respiração pulmonar
e) Alantóide

18
Qual dos peixes relacionados

é encontrado no rio Amazonas e
utiliza a bexiga natatória para tro-
cas gasosas?
a) Neocenatodus
b) Lepidosriren
c) Protopterus
d) Latmeria
e) Anguilla

19
Escamas epidérmicas são evi-

denciadas em:
a) Peixes ósseos
b) vrodelos
c) crocodilianos
d) ofidios
e) peixes cartilaginosos

20
Resina provida de CONES é

característica de animais como:
a) todos os mamíferos
d) anfíbios
c) répteis
d) peixes ósseos
e) aves

21
Os microvilos são estruturas

encontradas no eptélio
a) Simples cilíndrico mucoso
b) Simples cilíndrico com células
caliciformes
c) Pseudo estratificado cilíndrico
com células caliciformes
d) Simples cúbico
e) Simples pavimentoso

22
Os sistemas de HAVERS estão

relacionados com:
a) revestimento do tecido ósseo
b) nutrição do tecido muscular
c) produção energética do tecido
ósseo
d) produção energética do tecido
muscular
e) nutrição do tecido ósseo

23
As células conjuntivas onde se

processa reação antigeno-
anticorpo na superfície são:
a) os plasmócitos
b) os fibroplastos
c) os adipócitos
d) os mastócitos
e) os macrófagos

24
Os corpúsculos de MEISS-

NER são receptores de:
a) pressão d) calor
b) frio e) tato
c) dor

25
As máculas e crista ampola-

res são formações encontradas:
a) no ouvido médio, para audição
b) no ouvido interno, para ampli-
ficação dos sons
c) na trompa de Eustáquio, para
regular pressão
d) no labirinto, para controle do
equilíbrio
e) no ouvido interno, para audição

26
O astigmatismo é um defeito

de visão decorrente de alteração...
a) da Fóvea
b) da íris
c) do humor aquoso
d) do humor vítreo
e) da Córnea

27
O órgão do aparelho genital

masculino que armazena e ativa a
mobilidade dos espermatozóides
é....
a) Dueto deferente
b) Testículo
c) Epidídimo
d) Glândula de COWPER
e) Vesículas seminais

28
Numa criança com sete anos

evidenciamos nos ovários:
a) corpo leiteo
b) folículas de GRAAF
c) corpo albicans
d) folículas secundárias
e) folículas primordiais

29
As pílulas anticoncepcionais

bloqueiam a ação....
a) da progesterona
b) dos estrógenos
c) das gonadotrofinas hipofisárias
d) da gonadotrofinas coriônica
e) das prostaglandinas

30
O órgão genital feminino que

perde parte de tecidos na mens-
truação é;
a) o ovário d) a vulva
b) o trompa e) o útero
c) a vagina

31
Os anelídios são animais com

o corpo formado por muitos seg-
mentos ou metâmeros, e que apre-
sentam como característica
obrigatória:
a) habitat aquático
b) sistema excretar com um par de
nefrídios por segmento
c) respiração branquial
d) hermafroditismo
e) um par de cerdas por segmento

32
Um animal com tubo digesti-

vo completo, sistema circulatório
fechado, sangue com hemoglobina
e hermafrodita, pode ser:
a) uma minhoca'
b) uma planaria
c) uma barata
d) um caramujo
e) uma lombriga

33
Devido ao seu modo de vida,

certos animais são inteiramente
desprovidos de aparelho digestivo,
como por exemplo:
a) o Shistosoma mansoni
b) o Ascaris lombricoides
c) a Taenia soliun
d) o anfioxo
e) a medusa

34
Utilizam o mesmo princípio de

locomoção:
a) siris e medusa
b) siris e lulas
c) lulas e planárias
d) planárias e medusas
e) medusas e lulas

35
Se você escavasse a areia da

praia e encontrasse um animal
segmentado cuja cabeça tivesse
tentáculos, e em cada anel obser-
vasse a presença de cerdas e brân-
quias, diria tratar-se de:
a) asquelminto
b) poliqueto
c) oliqueto
d) hirudíneos
e) Protocordado

36
Qual das alternativas abaixo

cita apenas animais que tem es-
queleto externo?
a) mosquito, minhoca, caracol
b) caracol, mosquito, esponja
c) esponja, minhoca, mosquito
d) mosquito, caracol, siri
e) siri, esponja, mosquito

37
Qual das afirmações abaixo é

válida para os insetos?
a) As células do animal estão em
contato direto com o ar
b) A hemoglobina transporta oxi-
gênio e gás carbônico
c) A obliteração de uma das aber-
turas do aparelho respiratório cau-
sara a morte do animal
d) O animal vive apenas em am-
biente de baixa concentração de
oxigênio
e) O animal forma monóxido de
carbono na respiração

38
Dos caracteres citados abaixo,

o único comum aos artrópodes e
anelídeos é:
a) apêndice articulados pares
b) segmentação do corpo ver-
dadeira
c) celoma bem desenvolvido
d) exo-esqueleto essencialmente
quitinoso
e) sistema circulatório fechado

39
Considere as duas séries de

expressões
a) Celenterados
b) Equinodermas
c) Artrópodos
d) Moluscos
e) Esponjas

a) Simetria Penta-radiada
b) Rádula
c) Espículas
d) Nematocistos
e) Patas Articuladas

Mantida a seqüência da pri-
meira série, as letras correspon-
dem à segunda devem estar na
seguinte ordem:
a) D,C,E,B,A d) D,A,E,B,C
b) A,C,D,E,B e) C,A,E,B,D
O B,A,E,B,C

40
No desenho abaixo está esque-

matizado o sistema respiratório
de: CÉLULAS DOS TECIDOS

anelídeo
crustáceo
inseto

d) turbelário
e) equinodermo

GABARITO
oi a - oz a - oe
60 a - 6T O ¦ 6Z
80 H - 81 3 - 8Z•o a - ii o- iz

i v - 9i a - 9.
a - si a - sz
v - a -1.
o - ei a - £Z

i a - zi a - zz
i o - it a - iz

d-o.
a-8£
a -se
v-_E
a-9£
a -se
a - .e
O-EE
V-ZE
a - ie



Formulados pela Escola Cearense
1-° Grau. 2-° Grau. Convênio. Vestibular.

PROVA DE
GEOGRAFIA

PROF. AMÉRICO
VASCONCELOS

. 01
Identificar a correta ou
corretas:
I. Apenas a Região Sul apre-
senta jazidas carboníferas em
condição de exploração econô-
mica. As minas estão localiza-
das numa faixa de terrenos da
Era Paleozóica conhecida por"Série Tubarão".
II. Muito embora as reservas
brasileiras de carvão sejam
muito grandes, o carvão aqui
encontrado é de baixa qualida-
de e apresenta sérios inconve-
nientes para o seu
aproveitamento.
III. Atualmente, mais de 2/4 do
carvão mineral consumido pe-
las indústrias é de procedência
estrangeira, ocasionando uma
grande perda de divisas com a
sua compra.
a) somente a I
b) I e II
c) I, II e III
d) II
e) II, III

02
Identificar a correta ou
corretas:
I. As desvantagens do carvão
brasileiro são: o pequeno teor
calorífico, a presença de gran-
de quantidade de cinzas e ele-
vado teor de enxofre.
IL Dentre as vantagens apre-
sentadas pela exploração do
carvão brasileiro, temos a lo-
calização das jazidas, próxi-
mas ao litoral, favorecendo seu
transporte por mar. Também a
não ocorrência do gás metano
("Crisu"), que tantos proble-
mas de explosão ocasiona nas
minas de outros países.
III. O carvão gaúcho é de me-
lhor qualidade e o único que
pode ser transformado em co-
que metalúrgico, porém, San-
taCatarina possui as maiores
reservas,
a)' I, II
b) II
c)I
d) I, II, III
e) II, III

03
Identificar a correta ou
corretas:
I. Santa Catarina lidera a pro-
dução nacional de carvão mi-
neral, estando suas minas
localizadas ao norte do Estado,
destacando-se nos municípios
de Criciúma, Urussanga, Side-
rópolis e Lauro Müller. São mi-
nas geralmente a céu aberto.
II. Existem várias empresas
explorando o carvão catari-
nense, sendo a principal a
Companhia Siderúrgica Na-
cional (CSN). A ferrovia Tere-
za Cristina faz a ligaçãe entre* as jazidas e o porto de Henri-
que Lage, em Imbituba, onde

o carvão é embarcado para os
portos de Santos, Rio de Janei-
ro, Angra dos Reis e Vitória.
III. O carvão gaúcho não pode
ser coqueificável, só servindo
como carvão-vapor em usinas
termoelétricas.
a) I, III
b) II
c) III
d) I
e) II, III

04
Identificar a correta ou
corretas:
I. As principais usinas hidrelé-
tricas brasileiras estão situa-
das nas bacias dos rios Paraná
e São Francisco. O rio Grande,
um dos formadores do Paraná,
é atualmente o rio mais bem
aproveitado, com usinas situa-
das em toda a sua extensão.
Entretanto, as maiores usinas
estão situadas no rio Paraná.
II. A segurança nacional exi-
giu o controle do setor energé-
tico pelo Estado, através do
Ministério das Minas e Ener-
gia. Uma empresa de econo-
mia mista, a EMBRATEL, é a
executora da política governa-
mental no setor.
II. A ELETROBRÁS é um"HOLDING" que controla vá-
rias empresas como a CEMIG,
FURNAS, CESP, LIGHT,
ELETROSUL, CHESF e ELE-
TRONORTE.
a) I, II, III
b) I, III
c) II
d) III
e) I, II

05
Identificar a correta ou
corretas:
I. Da época colonial até a vin-
da da Família Real para o
Brasil haviam leis portugue-
sas que reprimiam a expansão
industrial.
II. O acúmulo de capitais pro-
venientes da lavoura cafeeira
foi o principal responsável pe-
lo desenvolvimento industrial
da cidade do Rio de Janeiro.
III. A função portuária e a fun-
ção administrativa de 1763 a
1960, contribuíram para o de-
senvolvimento industrial da ci-
dade de São Paulo.
a) I
b) II
c) III
d) I, II, III
e) II, III

06
Identificar a correta ou
corretas:
I. São centros industriais espe-
cializados na Grande São Pau-
lo: Santo André (indústria
química e de borracha), São
Bernardo (indústria automobi-
lística), São Caetano (cerâmi-
ca e "Rayon"), Ribeirão Pires
(material elétrico) e Mauá
(vidros).
II. Centro industrial gaúcho
tradicional no setor da indús-
tria de confecções de roupas,
calçados, couro e peles é Ca-
xias do Sul.

III. A mais importante concen-
tração siderúrgica do Brasil
esta localizada em Minas, com
a USIMINAS, a BELGO-
MINEIRA, a MANNES-
MANN, a ACESITA, a AÇOMI-
NAS e a MENDES JUNIOR.
a) II
b) I, III
c) I, II, III
d) III
e) I, II

07
Identificar a correta ou
corretas:
I. A Siderama é uma pequena
siderúrgica localizada às pro-
ximidades de Manaus e que
utiliza matéria-prima regio-
nal, como o ferro das jazidas
do rio Jatanu, o manganês de
Bonfim, no Amazonas, e o cal-
cario de Monte Alegre, no
Pará.
II. As três maiores empresa si-
derúrgicas nacionais: USIMI-
NAS, CSN e COSIPA são
privadas e o órgão coordena-
dor da política siderúrgica no
Brasil é a SIDERBRÁS.
III. A proibição de importação
de veículos estrangeiros foi o
principal passo para o incre-
mento da indústria automobi-
lística, contudo, não existe
ainda um automóvel brasilei-
ro, as fábricas funcionam com
tecnologia importada e cada
veículo tem de pagar uma
grande soma por ela, provo-
cando a evasão de divisas,
a) I, II, III
b)I
O II
d) I, III
e) II, III

08
Identificar a correta ou
corretas:
I. Os maiores estaleiros navais
do Brasil estão localizados no
litoral do Estado de São Pau-
10, e as maiores empresas que
operam são a VEROLME,
MAUÁ, ISHIBRÁS e EMAQ.
II. As principais fábricas de te-
cidos do Brasil estão localiza-
das no Nordeste devido a
existência de matéria-prima
abundante.
III. Entre as atividades indus-
triais da cidade do Rio de Ja-
neiro estão a de Turismo e
Naval.
a) I
b) II, III
c) III
d) I, II
e) I, II, III

09
Identificar a correta ou
corretas:
I. O sistema rodoviário federal
sob jurisdição do DNER está
dividido em rodovias RA-
DIAIS, LONGITUDINAIS,
TRANSVERSAIS, DIAGO-
NAIS e de LIGAÇÃO (VI-
CINAIS).
11. A Rede Ferroviária Federal
S/A (RFFSA), de controle es-
tatal, é a principal empresa
ferroviária do pais. A segunda
empresa em importância é a

FERROVIAS PAULISTAS S/A
(FEPASA), administrada por
particulares.
III. Cabe à INFRAERO, a
coordenação das operações
das rotas aéreas domésticas,
excluindo as internacionais.
A) I. II, III
b) II, III
c) I, II
d) II
e) I

10
Identificar a correta ou
corretas:
I. Por influência do relevo pia-
niciário e da bacia fluvial, a
Região Norte concentra a
maioria dos portos fluviais do
país, como: de Belém, de Ma-
naus, de Santarém e de
Santana.
II. O grande problema para a
navegação do rio Paraguai é a
pouca profundidade do rio, que
permite apenas l,80m de cala-
do para as embarcações que
chegam até o porto de La dário.
III. O porto de Santos sofre
acentuado assoreamento e que
enfrenta problemas de falta de
espaço para a construção de
novos armazéns e demais ins-
talações portuárias.
a) I
b) II, III
O I, II
d) I, II, III
e) III

11
A má distribuição de renda, a
má distribuição de terras, o
frágil regime alimentar, o
grande déficit habitacional e a
carência de saneamento bási-
co (água tratada, esgotos, co-
leta de lixo), são problemas
sociais que mais comumente
ocorrem:
a) nos países capitalistas
b) nos países da "Cortina de
Ferro"
c) nos países da América La-
tina, Ásia e África
d) nos países de economia
estatal
e) nas Repúblicas Populares

12
Em que se baseia o Darwinis-
mo social:
a) os povos brancos são mais
fortes.
b) as socidades mais evoluídas
culturalmente serão pre-
servadas.
c) as sociedades indígenas de-
verão ser preservadas como
patrimônio histórico.
d) os negros deverão cruzar
com outras raças, porque sua
constituição física é forte.
e) os povos amarelos deverão
ser valorizados pela sua anti-
guidade cultural.

13
Em que norteia o Determinis-
mo geográfico:
a) há povos que nasceram pa-
ra serem subalternos.
b) os povos tropicais são ver-
dadeiros heróis vivendo em re-
giões hostis e insalubres.
c) os povos mais inteligentes e
mais cultos são de clima tem-

perado.
d) o homem tem capacidade
ubíqua.
e) na naturez nada se perde,
tudo se transforma.

14
Em 1955, na conferência de
Bandung (Indonésia), por ini-
ciativa de alguns países, com
destaque a Iugoslávia, índia e
Egito, foi organizada uma po-
lítica contrária à ideologia
norte-americana e soviética,
em busca de uma maior inde-
pendência dos povos oprimi-
dos. Esste movimento ficou
conhecido como:
a) Terceiro Mundo
b) Guerra Fria
c) Social-Democracia
d) Não-alinhado
e) Marxista-Leninista

15
Foi construído por Ferdinand
Lesseps, com financiamento
inglês, cuja obra durou 10 anos
(1859-1869) e na década de 1950
foi nacionalizado pelo Egito.
O texto se refere:
a) ao canal do Panamá
b) à represa de Assuã
c) á represa de Cebora-Bassa
d) ao canal de Corinto
e) ao canal de Suez

16
A Fossa Tectônica da África
(Rift Valley) é uma das prin-
cipais áreas falhadas do mun-
do, com vulcões e inúmeros
lagos. Ocupa no continente a
porção:
a) norte d) oeste
b) leste e) nordeste
c) sul

17
É um rio com mais de 6.500km
de extensão, sendo que
2.000km do seu curso através-
sa o deserto, sem nenhum
afluente. Banha três países, a
Uganda, o Sudão e o Egito.
Com seu represamento multi-
plicou a sua importância, co-
mo fonte de energia, para a
navegação e irrigação.
O texto se refere: ,
a) ao Niger
b) ao Zambeze
c) ao Nilo
d) ao Limpopo
e) ao Zaire

18
Ao sul do Saara, formou-se
uma região semi-árida, com
vegetação de savanas, ricas
em Baobá. A expansão agríco-
Ia, através de queimadas vem
transformando a região em
um novo deserto.
O texto se refere:
a) ao SAHEL
b) ao KALAHARI
c) à NAMÍBIA
d) ao CONGO
e) aos oásis
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is conselhos de
uma vitoriosa.

Primeiro Zugar no curso de Serviço Social da UFPa. diz como
o vestibulando deve se preparar para passar no Vestibular.

Inscrições na Unespa
vão até o dia 17

Começaram nesta
sexta-feira, dia 3, as inseri-
ções para o vestibular da
Unespa. A previsão da Co-
missão responsável pelo
concurso é de que, este ano,
inscrevam-se entre oito e
dez mil candidatos. Caso a
previsão se confirme, a
Unespa manterá pratica-
mente o mesmo número de
inscritos do ano passado,
que ficou em 10.147 can-
didatos.

A estabilização no nú-
mero de inscritos, segundo
o professor Mário Guzo,
presidente da Coperves, é
em decorrência também de
uma estabilização no nú-
mero de alunos que con-
cluem o seu grau. "Não
está havendo um incremen-
to no segundo grau. Há
muito tempo não são aber-
tas novas escolas e o vesti-
bular acaba refletindo
isso", avalia o professor.

A Unespa, no entanto,
desde o ano passado, vem
investindo na divulgação de
seus cursos entre os alunos
do segundo grau. Desde
quarta-feira passada, a ins-
tituição deslocou doze coor-
denadores de curso e
diretores de escola para vi-
sitas a 23 escolas de segun-
do grau de Belém. O
objetivo é esclarecer o ves-
tibulando sobre as ativida-
des da faculdade, dirimir
dúvidas sobre o cursos ofe-
recidos ou mesmo sobre o
vestibular em si. Os alunos
têm muitas dúvidas", ga-
rante o Mário Guzo, escla-
recendo que as visitas não
são fruto de um receio da
direção da faculdade de
que o número de inscrições

venha a ser muito reduzido."Nós estamos fazendo isso
desde o ano passado e obje-
tivo mesmo informar o ves-
tibulando", diz o professor.

Além das visitas, a
Unespa vai contar com um
novo atrativo para estudan-
tes que optarem por fazer o
vestibular na instituição.
Uma empresa, que o pro-
fessor Mário Guzo ainda
não quis identificar, porque
as negociações estão em fa-
se preliminar, pretende pre-
miar com uma caderneta
de poupança o vestibulando
que tirar as melhores notas
no vestibular de 1990. O va-
lor da caderneta, que pre-
tende ser um estímulo parao estudante, também ainda
não foi definido.

As inscrições na Unes-
pa vão até o dia 17 e podem
ser feitas nas agências do
Itaú e do Basa em Belém.
O valor da taxa é de 20
BTNs (Bônus do Tesouro
Nacional) ou cem cruzados
e oitenta centavos.

A Unespa oferece os
cursos de Administração,
Ciências Contábeis, Econo-
mia, Direito, Psicologia,
Pedagogia, Ciências So-
ciais, Serviço Social, Arqui-
tetura, Engenharia Civil,
Processamento de Dados e
mais Comunicação Social,
com habilitação em Rela-
ções Públicas e Letras e
Educação Artística, no uni-
ficado com o Ceteps. As
provas serão nos 17,18? 19 e
21 de janeiro, coincindindo,
esta última, com o primei-
ro dia da segunda etapa do
vestibular da Universidade
Federal do Pará.

Lienilça Câmara de Sou-
za, 18 anos, primeira coloca-
da no vestibular de 1989, no
curso de Serviço Social da
Universidade Federal do Pa-
rà, preparou-se para o con-
curso o ano inteiro, com
responsabilidade dupla. Ela
fez o convênio na Escola Cea-
rense e garante que ninguém
precisa dispensar suas horas
de lazer e descanso para pas-
sar no vestibular.

Como todo vestibulando,
Nicinha enfrentou um regi-
me forçado de estudos. Mas
jamais deu "virada" ou dei-
xou de se alimentar normal-
mente durante os últimos
meses que antecederam ao
vestibular. "Sempre dormi
cedo. Nunca dei virada e
sempre procurei ter oito ho-
ras de sono por noite para ga-
rantir um bom rendimento
durante o dia", conta
Nicinha.

Nicinha estudava à tarde
e dividia seu horário da se-
guinte maneira: acordava às
seis horas da manhã e estu-

dava das 7 ao meio dia, com
um pequeno intervalo para o
lanche. Depois dó almoço, co-
meçava o regime de aulas
normal na escola, que ia até
às seis horas da tarde. De-
pois da escola, quando che-
gava em casa, Nicinha
procurava ler e assistir jor-
nais na televisão, para se
manter bem informada. À
noite, estudava mais duras
horas e depois procurava
dormir.

A primeira colocada no
vestibular de Serviço Social
garante que não se preocu-
pou muito em fazer revisão
em casa. Preferia assistir às
aulas de revisão ministradas
na própria escola. "Eu não
perdia as aulas de revisão e
repassava somente os mais
importante, principalmente
Conhecimentos Gerais e Por-
tuguês", explica Nicinha.

AS DICAS
Nicinha, com a autorida-

de de uma vitoriosa, dá pe-
quenas dicas, que, acredita
ela, contribuíram para o seu

êxito. Porém, não se deveés-
quecer que a dedicação aos
estudos é o que realmente
vale. Estipular horário para
tudo. "Eu sabia que para ter
um bom rendimento era ne-
cessário uma boa alimenta-
ção e boas horas de sono".Manter a calma. "No
início eu fiquei nervoso, mas
depois compreendi que eu
devia ter consciência de que
eu havia estudado bastante e
estava preparada".Nos dias de prova, ape-
nas descansar. O que deveria
ser aprendido já foi e tentar
correr atrás dos programas
só vai prejudicar. "Na época
das provas, eu não vinha
mais para a escola. Ficava
em casa descansando e me
distraindo".

O conselho final de Nici-
nha para o vestibulando que
estudou o ano inteiro é o se-
guinte: concentração na pri-
meira prova de
Conhecimentos Gerais e Por-
tuguês e confiar no que estu-
dou. "Não há porque ficar
nervoso", ensina ela.

Na FEP, mais de cinco mil
candidatos concorrem em 90

Mais de cinco mil (exatamente
5101) candidatos estão inscritos para
concorrer às 670 vagas oferecidas pe-
Ia Fundação Educacional do Pará
(FEP). As inscrições terminaram na
última terça-feira, dia 31 e Medicina
acabou sendo o campeão de procura:
1.629 candidatos se inscreveram para
o vestibular do curso que oferece 100
vagas. Em segundo lugar na procura
ficou o curso de Educação Física,
com 657 candidatos concorrendo a 150
vagas. Enfermagem vem em tercei-
ro com 594 inscritos para 100 vagas.

Administração escolar, que ofere-
ce 40 vagas também teve grande pro-
cura: 501 inscritos; seguida de
Magistério, 362 inscritos para 40 va-
gas; Educação Especial, 361 para 40
vagas, Fisioterapia, 374 inscritos pa-
ra 30 vagas, Terapia Ocupacional 202
inscritos para 30 vagas, Matemática,
(tarde) 145 inscritos para 50 vagas e
Matemática (noite) 184 Inscritos pa-
ra 50 vagas. O menor número de ins-
critos se registrou no curso de
Educação Artística, com habilitação
em música. O curso da manhã regis-
trou 35 inscritos para 20 vagas e o da
noite 55 inscritos para também 20
vagas.

Os candidatos do curso de Educa-
ção Artística, com habilitação em
música deverão se submeter a um
teste dr aptidão musical teórico e
prático. Mas ainda terão uma chan-
ce caso venham a ser reprovados. Es-
ses candidatos terão
automaticamente direito à inscrição
no curso de segunda opção, indicado
no momento da matrícula no ves-
tibular.

Os candidatos de Educação Físi-
ca também podem festejar. A FEP,
este ano, a pedido da própria escola
Superior de Educação Física e com
a autorização do Conselho Estadual
de Educação, extinguiu o teste de ap-
tidão física, que ate então era exigi-
do dos candidatos que pretendessem
disputar uma vaga naquele curso. Pa-
ra o vestibular de 90, foi mantido ape-
nas o exame médico.

As provas da FEP começam no
dia 7 de janeiro e vão até o dia 10,
sempre às oito horas da manhã e com
término marcado para as doze horas
e serão realizadas nos locais estipu-
lados pela Faculdade para curso,
constante no cartão de inscrição.


